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Nla onua Kongreso
Plena sukceso respondis la malti

man provon arangi, nur post dujara 

ekzistado de nia Asocio, unuan uni

versalan kongreson.

Dum semajno, pli ol cent kvin dek 

samideanoj — ne enkalkulante la 

multnombrajn Augsburgajn Espe

rantaliojn kiuj estis alveturintaj 

cl dek kvin landoj ne nur kunvenis 

kaj parolis Esperante, sed precipe 

laboris per Esperanto. Pri tio ke.nia 

Kongreso laboris ciu povos konvin

kigi legante en ĉi tiu jurnalo konci

zan raporton pri niaj kunsidoj : 

Okazis ok laboraj kunvenoj dum 

kiuj estis diskutitaj kaj akceptitaj pli 

ol sepdek deziresprimoj pri alispe

caj temoj. En ĉiuj diskutoj, viglaj 

sed konstante amikaj, partoprenis 

oratoroj el ĉiuj landoj. Ni kompre

neble ne intencas insisti pri tiu Espe

ranta flanko de nia Kongreso, kiu 

estas ja komuna al ĉiu Esperantista 

Kongreso, sed dum en ĉi liu lasta 

oni zorgas precipe pri ekstera pro-

lebleco de la lingvo Esperanto, en 

nia Esperantia Kongreso oni laboris 

sur preciza kampo per Esperanto kaj 

sub la influo de la Esperantisma 

idealo, tute same ksei nacianoj labo

ras per sia nacia lingvo kaj sub la 

influo de la Esperantisma idealo. 

Kaj vere, ĉeestantc niajn kunve

nojn, aŭskultanle la diversajn pa

rolantojn, konstatante la spiritko- 

munecon de la Kongresanoj en 

ciuj ĝeneralaj demandoj, oni jam  

havis la impreson, ke ne parolas 

reprezentantoj de malsamaj landoj 

kun sia propra pensmaniero kaj pro

praj priokupoj, sed homoj de sama 

rondo, kun tuthomara pensmaniero 

kaj celado. Ne malpli rimarkinda 

estis la spirito de reciproka konfido 

kaj samideaneco, kiu regis dum la 

Kongreso. Plena egaleco inter ĉiuj 

kongresanoj; nenia entrudema ofi

cialeco kaj etiketo.

La Kongreso, Iau sia celo mem, 

fiksis la generalan agadplanon por la 

venonta jaro kaj esprimis sian opi

nion pri demandoj tre gravaj por la 

disvolvo de nia Asocio : revizio de 

la Statuto lati la plano proponita de 

la komitato, fiksado de la diversaj 

kotizajoj, kreo de aprobantoj kaj 

dumvivaj membroj, starigo de Kon

suloj por laboristoj kaj studentoj, 

kreo de Esperantia biblioteko, k. t. p. 

])ank’al la deziresprimoj de la Kon

greso, la Komitato havas pretan ge

neralan planon de laboro por la 

venonta jaro kaj por ĝia plenumo 

certe uzos la tre utilajn montrojn 

liveritajn de la dumkongresa inter

sango de ideoj.

Estas ankaŭ atentinda lakto, ke la 

Kongreso pritraktis ne nur pure 

Esperantajn temojn, sed ankan dis

kutis pri diversaj demandoj kon

cernantaj la plifaciligon de la 

interhomaj rilatoj kaj sekve proksi

maj al nia celado. La Kongreso 

ekzemple voĉdonis deziresprimon 

por la disvastigo de la Monoformata 

sistemo kaj por la reformo de la Ka

lendaro, laii la projekto voĉdonita 

de la Kongreso de la Komercaj ĉam

broj, kaj tiamaniere elmontris sian 

deziron kunlabori kun paralelaj pro

gresaj movadoj por la atingo de nia 

celo.

Kvankam nia Kongreso estis labora
J I m •_  ̂ v ^

Kongreso, ni ne devas forgesi la fes

tan parton, kiu tute ne estis forgesita.
A

('.u dum la vesperfesto en Kohben, 

ĉu duni la belega ekskurso al Fŭs- 

sen, ĉu dum la vesperaj senpenaj 

babiladoj, la ĉeestantaj Esperantia

noj havis kaj uzis multajn okazojn 

por interkonatigi kaj plekti unu kun 

la alia ligilojn de daŭra simpatio. 

Fine de liu plensukcesa Kongreso, 

ni havis la klaran impreson ke nia 

Asocio faris grandan pason antaŭen, 

ke laboras nun por ĝi ĉiam pli im

ponanta anaro, ke ĉiutage kreskas 

la nombro de la homoj, kiuj kons

cias pri ĝia celado kaj al ĝi dediĉas 

sian forion, ĉar ili sentas sin sur 

certa voio.

Plej varman dankon ni suldas al 

ĉiuj personoj, kiuj helpis al la suk

cesigo de tiu unua manifestacio : al 

la fervoraj Augsburga) aranĝintoj, 

al la helpkongresanoj, kiuj per sia 

subtenado multe faciligis nian tas

kon, al la Esperantianoj kiuj ne timis 

veturi el malproksimaj landoj por 

ĉeesti la Kongreson. Al ĉiuj koran 

dankon, kaj ĝis revido ĉe la Dua, 

por kies sukceso ni luj de nun la

boru.

U. E. A.

SOO!A VIVO

KOMERCO

Brazila Kaŭĉuko

La plej bonega kaŭĉuko devenas de arbo 

el la familio de lEŭforbikreskajoj. La kaŭ- 
ĉ u k u j oj trovigas rice kaj sammezure 

dissemataj, sed Ciam izolataj, en la granda 

riveraro de I Amazonoj, kie ili atindas 
alton da 20-30 metroj. La brazila parto de 

l’riveraro havas la sciencan nonion U vi

deo, superanta laŭ vasteco Europan Rus

landon kaj formanta praarbaron nur 

malofte maldensigatan de herbejoj. Ci-tie 

ekzistas nek vojoj, nek fervojoj, sed la

riverveturado ilin anstataŭas, tamen mult

foje dependanta de Takvalteco. La regiono
ĉirkaŭprenas la statojn Parao, Amazonas 

kajla teritorion Akro, apartenantajn al Bra
zilo kaj havantajn nur unur logantoj! po du 
kvadratan. r

La logantaro konsistas pleje el indianoj 
kaj kabokloj, kiuj sin okupas, je kaŭĉuk- 

kolektado, krom je casado kaj Okaptado; 

ĉar la praarbaro kaj la multnombraj ri

veroj posedas rican bestaron, plie, la ĉi- 

tiea vegetajaro ĉiam prezentas neligeblajn 

bongustajn fruktojn. Oni renkontas ka
jutojn sur altaj riverbordoj de ribverego 

de 1’Amazonoj kaj sur tiuj de kelkaj alri
veroj, de kie la logantoj povas pli rapide 

boatveturi al la kaŭĉukujaroj. Ĉiuj dometoj 

estas necesaj, ĉar dum monatoj multe da 

mejloj da cirkauajo estas ĉiujare inunda
taj. Malmultaj katolikistoj laboras por sia 

konto, sed pleje por entreprenistoj oku
pantaj cendojn da personoj. La laboro 

ĉiam farigas pli peniga kaj pli dangera, 

ĉar oni iam pereigis la kaŭĉukujarojn sur 
la proksimaj bordoj, malligante la ar

bon de kiu oni unufoje eltiris la sukon kaj 

ne kompensante la perdon per plantado.

La plej prospera tempo por la kolektado 

estas ĉe akvalteco ebliganta veturi per 

boatetoj al la plej malproksimaj bordre

gionoj ankoraŭ ne ekspluatitaj ; alie, ĉe

malprofundeco la kolektistoj devas piediri 

en la praarbaron, kie trovigas ne nur ve
nenaj bestoj kaj malamikaj sovaĝuloj, sed 

ankaŭ mortigaj febroj kaj miasmoj sub la 

influo de lvarmego. La kaŭĉukistoj, ren
kontinte profitan kaŭĉukujaron, vundas 

laŭ \ico per borilo aŭ hakileto certan 
nombron da arboj kaj sub ĉiun vundon 

metas pladeton por akcepti la gluan, lak

tatan fluajon, poste, de r unua ĝis la lasta 

arbo, komencas malplenigi la pladetojn 
intertempe plenigintajn en unu poton, 

trempante stipon, sur kiu la suko dike 

askiigas. Eltirinte la stipon el la poto, ili 

ĝin movas super fumo de palmfruktoj 

subbruletantaj gis Ia suktego kazeigis en 
brunan mason, apartigante ĉi-tiun *}<r4 
tranĉilo. Aliaj sutas Ia sukon sur tavolon 

kaj fumajas gis Ia kazeigo. Suko kazeiginta 

antaŭ la fumajado sentaŭgigas por kaŭĉu
ko, tial ĉi-tiu procedo devas realigi la 

saman tagon. La diritaj manipuloj pro

duktas la diversajn formojn kaj kolorajn 

nuancojn, sub kiuj la kruda kaŭĉuko 
aperas en la komerco. Antaŭ nelonge la 

brazila registaro konsentis subtenon por 
eksperimenti novan procedon, pri kiu oni 

diras, ke nun gi ebligas eksporti puran 

kafkukon.

Ia laboristo povas fari 10-15 kg. da kaŭ

ĉuko po tage, kio prezentas altan sumon. 
Tamen nur malmultaj akiras havon, kion 

kauzas la altaj prezoj de ĉiuj importajcoj 
kaj dela vivnecesaj nutrajoj; cetere, mal

favoraj akvoproporcioj por la boatvetu

rado monatdaŭre malhelpas ian laboron 
en la ka ŭĉ u k u jaroj, kaj apude malsanoj 

ofte okazas en ĉi-tiu malseke varmega, 
malsaniga klimato.

Amasigite grandan kvanton, oni per 

boatoj gin transportas al la malproksimaj 

tenejoj..La pli multo dela komercaĵoj iras 

Matroson, ĉefurbo de Amazonaso, ku-. 
Santa apud Ia Rivero Nigre, 20ini. super 
la kunfluigo kun la Riverego de TAmazo- 

noj, kiun grandaj ina rsi poj povas ĉiam 

veturi por sa rgi kaŭĉukon kaj rekte trans
porti Hamburgon kaj Liverpoola/ 

Mandolo farigis per sia kaŭĉukkomerco 

riĉcga urbo, havanta preskaŭ Eŭropan 

aspekton, kie ĉiu povas gajni/ multe da 

mono; tamen nutrajoj estas treege karaj.

La kaŭĉuko fondas ne nur la riĉecon de 
1’nordŝtatoj, sed ankaŭ estas datinda ŝtat 

enspezo de Vtuta respubliko, kaj mi opi
nias, ke se tio ankaŭ en la estonteco daŭ

ros, la vasta Hvlaco kun siaj tre mult

nombraj kaŭĉukujoj restos la ĉefa live

ranto de l’plej bona kaŭĉuko, kiu farigas 

ĉiam pli necesa por la industrio kaj estos 

neniam superata de similaj produktajoj el 
aliaj landoj, tial ke ĉi-tiuj ne posedas Ia 

egalajn naturajn ecojn.

F.-E. T h i e r a c k  (Del. Sao Leopoldo).

Pri asfalto

Dum kunveno, kiu okazis antan nelonge 

en Travers (Neuchatel, Svisujo), la Espe

rantistoj de Kantono Neuchatel estis invi

titaj viziti la masklaron kaj minejon de 
The Val-de-Traverŝ Asphalte Pavinoj Com
pagne/ (Kompanio por asfalt-pavimado de 
Valo-de-Travers). Tiu vizito dum kiu Ia 

direktoroj de la fabriko tre afable akceptis 

kaj gastis niajn samideanojn instigis min 
doni kelkajn detalojn pri tiu fabrikado, 

kies produktajoj estasuzataj en multaj «Tiu

landaj urboj por pavimi la stratojn, tro
tuarojn, kortojn, k. t. p.

Asfalto estas miksajo de pura bitumo 

kun kalkŝtono. I ji kelkaj lokoj oni trovas 
tiun miksajon en natura stato; kredeble 
dum antikvaj pratempoj, provizoj de bi

tumo enpenetris kaj ensorbigis en tavolojn 
de kalkŝtono, kaj nun oni ekspluatas tiun 

hitumizitan kaikŝtonon precipe en Valo- 

de-Travers, kie minejo de tiu natura asfalto 
estis malkovrata en ITIO, kaj nuntempe 

liveras ĉiujare milojn da toneloj da asfalto. 

Tiu natura asfalto estas tre rica je bitumo 

kaj cnvahas cirkan 12 0/0 da gi.

La minajo eltirata ella profundaj subte

raj galerioj estas poste hejtita en grandaj 
fornoj kaj pulvorigita per maŝinoj; poste 

por pli facila transportado en eksterajn 

landojn oni formas el la brune-nigra asfalta 
pulvoro brikojn 6-7 kilogramaj!!. Por pa
vimi la stratojn oni uzas la asfaltan pul

voron puran; gi estas etendita sur funda

mento el betono kaj premegita per‘varmi

gitaj-pistiloj ; porla trotuaroj kaj kortoj, 
kiuj malpli suferas de la veturilado oni 

aldonas al Ia pulvoro novan kvanton da 

bitumo, kaj ricevas tiel nigran kacon 
duone-fluidan, kiu oni facile etendas je 

maldika tavolo.

Sed ia natura asfalto iie estas ĉiam sam

speca, la proporcio de bitumo eslas varia 
kaj malpurajo} estas oftaj en gi. Tial de 

longe, kemiistoj kaj ingenieroj sercis ri
medon por artefabriki asfalton el puraj 

materioj, kun konsisto adaptebla el la kli

mato kaj uzoj sed havanta ĉiujn avanta- 

gojn de l natura asfalto. Sinjoro J. \Vinter

Pallison, angla ingeniero, kiu iam direktis 
la minejojn de natura asfalto en Valo-de- 

1 ravers, post tonga studado kaj esperi

mentoj eltrovis tiun rimedon kaj farigis 

direktanto de nova kompanio kaj fabrikejo, 

kie oni unu ekspluatas lian patentitan 
artifikon.

El minejo ankaŭ klikanta apud vilago 
I ravers, oni eltiras blankan kaikŝtonon 

tiel molan ke la truoj por minpulvo povas 
esti boratoj mane per speco de grandaj 

boriloj. Tili kalko estas kondukata al la 

fabriko, kie maŝinoj elektre movataj pul

vorigas ĝin. Certa kvanto de tiu pulvoro 

preskaŭ simila al kreto, estas tre varmigita 
per vaporo en formo, kaj tie miksita kun 
crrfa kvanto de* bitumo pura, alvenanta de

Venezuela, kie la kompanio posedas verajn 

fontojn de natura bitumo. Oni tiel fabrikas 
asfalton, kiun oni nomas artefarita asfalto, 
sed kiu ne povas esti kemie diferencata de 

la plej bona natura asfalto kaj kiu havas 

( injn proprajoj!! de tiu lasta. Estas kiel 

Esperanto, kiu kvankam artefarita estas 
tamen tute identa al natura lingvo. La tiel 

fabrikata asfalto estas uzata tute, kiel mi 

diris pri la natura ĉi-suprc, krom tio kegi 

estas pli homogena ĉar gia proporcio de 
bitumo estas senigita je cia ajn malpureco. 

Jam de dudek jaroj gi estis provita en 
multaj landoj kaj ĉiam sukcese.

Fine oni fabrikas ankoraŭ el gi novan 
produkton t. e. kahelojn cl premegita as

falto. Per forta hidraulika premegilo, oni 

formas diversampleksaj»! tre praktikajn 
kahelojn, kiujn oni unue uzis por 

pavimi multajn stratojn en Parizo. Kiel 

ordininta asfalta tavolo, tiu pavimo el as- 

fastaj kaheloj estas elasta, nesonora por Ia 

rulado de veturiloj kaj tamen tre longe- 
daiira ; plie ĝi tute ne akceptas malsekecon 

kaj estas tial tre higiena por kortoj aŭ 

linioj, (li proti te a usta ta uas la kajn lojn el 

cemento aŭ bakita pottero cai* gi rte rom
pigas facile kaj ne estas tiel malvarma por 
tiuj kiuj devas stari sur gi. Oni do pli kaj 

pli uzas tiun pavimon ne nur por trotua
roj, staloj, keloj kaj dokoj sed ankaŭ por 

lernejoj, kazernoj,laborejoj kie multaj per

sonoj devas restadi. Cetere en okazo de 

riparo la kruda materio ne estas perdita 

kaj povas esti reuzata por fabriki novajn 
kahelojn.

Jen kion ni lernis vizitante la fabrikon 
«le artefarita asfalto, sistemo Patoson.

La subskribinto estas preta transdoni al 

tiu fabriko cian informpeton aŭ deman
don.

G. S t r o k l e  (Del. en Neuchatel, Svisujo). 

Tutmonda produktado de la petrolo

Per la suba statistiko ni povas prezenti 
al ni kiom da petrolo ni bezonas por nia 

ĉiutaga vivo. Cetere, la elektra lumigado 

ne kauzas tro grandan malgajnon al sinjoro 
amerika rego de Ppetrolo.

Laŭ nova statistiko, la tutmonda pro
duktado de Ia petrolo estis en la lasta 

t rija ro proksimume loo milionoj da mil- 

kilogramoj.En 1900, e.stis el tirataj 27.680.UGO 

piii kilogramoj, en 1907, 33.660.000 milkilo- 
gramoj kaj en 1908, eĉ se mankas certaj 

informoj pri la produktado en kelkaj 

landoj, tamen kalkulante ankaŭ por tiuj 

Ia progresiva kreskado de jara produktado 
oni povas konstati ke la produktado atin

gis la nombron da .‘$.660.000 milkilogra- 

nioj proksimume.

La disdono de la produktado Iau la di
versaj statoj estas Ia sekvanta :

En 1906
niilkitg.

En 11)07 
milk.lg.

En 1908
milkil&r.
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Aliaj landoj

IO.OOO.OOO 20.000.000 22 000.000 
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1.100.000

050.000
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90.000

-'•‘JOO-OOO 
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1.600.000 
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.Ioscio Iim v iz  (Sui». U. E. A. Gorizio, Aŭstrio).

G E O G R A F IO

Preter la civilizeco : la Brazilaj 

indigenoj (Sekvo)

Kion fari? Kun siaj nunaj edukantoj, 
tiuj popoloj ne atingos bahian harmonion 

kun Ia postuloj de la civilizeco. La kate-
A

Iligo, tiom laika kiom klerika, devigata uzi 
la devigon por. starigi ordon en siaj vilagoj, 

ne atingas — nek atingos iam — alian re- 

rultaton ol hipokritecon kaj kafeinon, 
samtempe kun nekredebla disvolvigo de 

ciaj malvirtoj naturaj kaj civilizaj, negan

toj kaj pastroj tion konfesas maldolĉe, ne

publike, ĉar ili bezonas daurigi la eraron, 

sed en konversauoj privataj kie la koro 
elvergas siajn amaraĵojn. De ('monumenta 

laborado de Conto de Magalhaes restis nur 
el revidoj, kaj la misiistoj scias, ke sufiĉus 

bloveto de arbeja vento por fari el iliaj 

pacaj lernantoj terurajn ribelantojn. Fruk
toj neeviteblaj de Fuzata metodo.
I ial ke gis nun ni estis nekapablaj asi

miligi al ui tiujn rasojn, oni parolis pri ilia 

tuta neniigo. Doloro estas, sed tiun opinion 

eldiris eĉ rimarkinda sciencisto, Hermann 
von Shering. 'l ici la kondukisto ebria ba

tas Ia cevalon tial ke li ne scias gvidi ĝin. 

Dum ni ne havos fabrikejojn kiuj liveros 
al ni lipojn homajn laŭ placo de ('natura
listoj, ni ne povas decidi tiel neniigon de 

partoj ne plej malbonaj de riiomara mate

rialo. Kiel malsuperaj oni taksas la arbcju- 
lon, estas facile trovi, eĉ en la klera Ger- 

manlandor, egalan nombron da homaj 

estajoj, blankaj, kun fiziologiaj karakteroj 
tre malsuperaj je tiuj de la belaj filoj de 

I arbaro. i,ar se mankas al ili tradicioj kiel 

la niaj, mankas ankaŭ la fizikaj signoj kiujn 

enpresis en niaj rasoj tiom da jarcentoj da 
peniga eksperimentado socia kaj morala. 

Komparante la nunan popolaron kie por

tugalo degenerita pro malhasto, kun negro 

degenerita pro sklaveco naskis multaton 
degenerata!! pro alkoholo, fronte la bagro 

eleganta, forta kaj sana, oni demandas sin 
kiun, je nonio de socia profilakso, estus 

pli bone oferi. La diferenco de religio ne 
estas argumento, ĉar la popolo pseŭdo- 

krislana konfesas nur fantazian politeis

man kie Leri Divino, Sud Matius, nia Sin
joro kaj nia Sinjorino estas ({iajoj tre mal

multe similaj je tiuj de l’katolikismo. La 
homa historio ne prezentas al ni, en la plej 

malproksimaj epokoj konataj, socian me
dion kompareblan je tiu modelo de ni do

nata por edifo de rindigejio. La rezulta
toj, tini, ne estas mirindaj.

Se oni volus utiligi por la haman» tiujn 
rasojn primitivajn, la sola rimedo estas 

tiu, kiun liveras al ni la metodo liberema.

Gi konsistas meti ilin libere je kontakto de 

civilizeco ka j moralo vere supera je la iliaj 
por ke la plej inteligentaj kompremi, kela 

laboro estas utila kaj profita, ke veremo 

kaj sincereco estas pli lertaj ol mensogo 

kaj kaŝemo, por ke, fine, ili faru pli ra

pide kaj senhezite Ia eksperimentojn ne
cesajn por alveni al Ia moderna virteco, 

kiel la knabo lernanto, rigardante la lerncj- 

tron, resumas dum nemultaj monatoj ĉion, 

kion lernis la homaro dum jarcentoj kaj 
jarcentoj de peniga lernado. Por tio estas 

necese ke la civilizitan) sendu apud ilin, 

anstataŭ ĝian sterkon kiel hodiaŭ, grupojn 

elektitajn el la pli taŭgaj por tia alta misio.

Ili ne devas tien tri kun intenco instrui, 

direkti, devigi iel ajn la spontecon de la 

indigenoj, sed ja vivi antaŭ ili je maniero 

plej plena, plej homa laŭ ebleco de la cir

konstancoj por igi ilin vidi, palpi kaj kom

preni la superecon de vido civilizata. Nur 
tiamaniere oni povas esperi igi ilin efikajn 

kunlaborantojn de rkomuna verko de la 
homoj sur la tero, anstataŭ lasi ilin farigi 

dangero por la progreso kaj nevenkebla 
elemento de retroiro, ĉia ajn alia metodo 
estus utopia kaj senfrukta.

P. B e h th b lo  r.

La Sudafrika Unio

La .'li an de majs HMO okazis solena pro
klamo de la « sudafrika Unio », konsistanta 

el la kvar gis nun aŭtonomiaj angla j kolo

nioj en la Sud-Afriko, el Kaplando, Natalo, 

Transvalo kaj Oramo. La kunigo de tiuj 

malnovaj anglaj kolonioj kun la almilititaj 
antaŭ nemultaj jaroj en unuecan tutajon, 

faras okazon, pri kiu Anglujo povas esti 

fiera kiel pri la precipa frukto de sia regad

ajn kaj sia toleremo. Apenaŭ dek jaroj 

pasis post la neordinare sanga kaj mala

mika batalo inici- Anglujo kaj tiamaj boe- 
raj respublikoj, post tempo, kiam la kon- 

trabistaroj inter ambaŭ naciecoj, regan

taj en Sud-Afriko, estis tiel grandegaj, 

ke neniu kuregus pensi pri la ebleco ilin 

forigi, kaj nune jani tiuj, kiuj antaŭ ne 
longe sentis sin malamikoj, donas siajn 

manplatojn,por sub la Grandbrituja regis
taro labori en konsento kaj komuneco 

por la defendo de siaj interesoj kaj sia 
disvolvigo.

Fronte la ministreco de la Unio» stari
gis generalo Bol ha, eksa ĉefkondukiato de 

Ia boe ra armeo dum la balalo kun Anglujo. 
krom li posedas Transvalo en la minis

traro ankoraŭ du reprezentanton, la 
estinta Omnia respubliko du, Natalo du, 

kaj Kapvundo, simile al Transvalo, tri re
prezentantojn.

La invito de la Transvalano gon. Gotha 

al la ĉefeco ile la registare eu la novstari
gita unio eslas fakto precipe alestanta pri 
grandeco de Ia konfido, kiun montras 

Anglujo al la Imera popolo, kaj ne malpli 

pri la preteco de la Boeroj, venkitaj dum

la milito, al la paca kunlaborado kun la 
venkintoj.

Efektive nune jani en Sud-Afriko ne 
estas venkitoj kaj venkintoj. Estas 

nur du naciaj grupoj, sin reciproke esti
mantaj, akirantaj al si rcciproke ĉiujn 

rajtojn, sekvantaj el la nacieca aparteco, 

kaj komprenantaj bezonon kaj intereson 
komunan de la paca laboro.

La penso krei federacion eliris guste el 
Transvaal (Transvalo), la plej riĉa, la plej 
homplena kolonio, kaj unua prenis ĝin en 

la konkretajn formojn generalo Botha. El 

tio same sekvas la invito, por ke li pre

zidu la ministraron. Sed, se holandaj Boe

roj, malgraŭ sia sendependan») kaj mal
gran Ia nelonga sanga batalo, eksentis In
bezonon triki la pli fortajn ligilojn kun la 

antan kelke da jaroj ankoraŭ malamikaj 

kolonioj anglaj kaj kunigi kun ili en 

unu staton sub Ia regado de la angla rego, 
gi okazis nun tial ke pri Ia gisnunaj 

anglaj regadoj ili ĉerpis certecon, ke sub 

gi al ili neniam minacas la dangero pri la 

nacia premo, sed kontraŭe, ke rezignante 

sian statan sendependecon, sub tiuj regadoj
ili akiros t ian eblecon de la libera disvol
vigo same nacia kiel ekonomia.

La kvar unuigitaj nune Sudafrikaj kolo
nioj okupas la kvaroble pli grandan vasta- 

ĵon ol Anglujo, kaj havas super 5 milionoj 

de logantaro; el kio estas 1.100.000 de 
blanka logantaro kaj 1.200.000 negroj, 

l-a politikaj rajtoj valoras nur por ia 

blanka logantaro ĉe kiu ĉiu nacieco havas 
ĉia n liberecon uzi sian lingvon en la pu

blikaj rilatoj, en la oficejoj kaj en la ler

nejoj. En la sudafrika Union ekzistas en 

tiu rilato, Ia plej plena egalrajto, sanie kiel 
en Svisujo.

I-a ĉefo de la nova stato estas Ia angla rego, 

anstatatugi de sia rajtigito sub la nomo de 

generala guberniestro, kun la ru,jioj 
aprobi Ia decidojn de la registaraj korpoj 

aŭtonomiaj. bronte la autonomia registaro 
staras la ministraro aii « Plenuma regis

taro». La nacia reprezentantaro konsistas 
el senato kaj deputataro. La senato havas

40 membroj n; el tiu nombro 8 nomataj dela 

generala guberniestro, dume ĉiu el la kvar 
provincoj elektas po ok membroj. En la 

deputataro, konsistanta el 120 deputatoj, 
Kaplando havas 50, Transvalo 'M), Natalo 
17 kaj Ora nio 17 reprezentantojn.

J. Makara (Bzeszovv - Galicio)

AERVETURADO

La aviada semajno de Champagne

Plena triumfo : jen estas la ĉefa karak

tero de la aviada konkurso kiu okazis en 

Beims-Bcthcny de la 3* gis la IO' de julio.
La lastan jaron, la unua Semajno de 

Reims, montris la unuan fojon ke la aero

plano ne estas nur akrobata ilo aii meka

nika kuriozajo sed ankaŭ ja serioza sporto.

Nu, tiun ĉi jaron, la aeroplano aperis 
kiel vera transveturita. Pro la granda nom

bro de la aparatoj konkursantaj, jiro Ia 
lerteco de la aviadistoj kiuj estis ĉiuj plej 

eminentaj cl la nunaj, pro la grandiozaj 

kaj luksaj arangoj de la flugokampo, la 2* 

semajno de Reims 1910 aperis kiel la plej 

grava kunveno pri la aviado jam okazinta.

La ĝenerala impreso ricevita de la ĉees
tantoj estas, ke la aeroplano estas ilo, kiu 

de nun povas esti utile uzita; kiu eslas 

konstruita per industriaj rimedoj; per kiu 
bona aviadisto scias kian certan rezulta
ton li povas atingi sen la uzo de ruza]oj ; 

kaj tamen kiu cstos ankoraŭ pli bonigita, 
tial ke iani gi estos aparato preskaŭ per
fekta.

Pripensu nur ke kvindek ses aparatoj 

flugis dum tiuj tagoj: kaj, kelkafoje ili 

estis dudek samtempe, en la aero, flugan
taj je plej diversaj altecoj, ĉirkaŭ la flug

vojo kiu estis longa nur kvin kilometrojn. 
Duni tiaj momentoj, la aero sajnis vere 
posedata kaj mastrumita de lahomo.

La ŭ la sporta vidpunkto, oni fingis en 
Reims pli rapide, pli longatempe, pli mal

proksimon! kaj pli alten, ol oni iam faris. 

Ĉiuj rekordoj estis superitaj. Sed mi povas 

Cefe citi la jenajn : Olieslaegcrs flugis duni 
r>h. 3 ni. 5 s. 1/5 kaj li tranagis 392 kilom. 
750 t. e. proksimunie la distanco de. Paris 

gis la orienta limo de Francujo. La tha m 
supreniris gis 1.184 metroj, tra urboj, kie 

lia eleganta « Antoinette » aperis kiel 

muso. Tiam la rigardantoj travidis tiun 

faman kaj mirindan ĉapitron de Gabrielle 
d Annunzio en lia nova romano « Forse 

die si, loi se che iio ». Sed la plej nova, 

plej miregiganta spektaklo estis la rapida 
fingo de Morane, per la nova « Bleriot » 
aparato, kies surfaco estas nur 12 kvadra

toj metroj kun motoro da 100 HP. Por cir
kan Ibigi Ia kvin kilometrojn de la ling

veco li uzis nur 3 iny4H s. 2 5 t. e. 100 kii. 
por unu horo. Sed̂  o la malrapidigo ĉir

kaŭ Ja LmjgVln 0! Deivas opinii ke, en la
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rektaj linioj li atingis 120 kiloni. Tiara, la 
unuan fojon, la rapideco de aeroplano 

superis 100 kiloin. La aspekto de tiu ĉi 

aviadilo estis preskaŭ timiganta : ĝi sajnis 

kvazaŭ sago kaj, Ia aliaj aparatoj kiuj en 

la saina momento flugis en la aero aperis 
kiel iie movantaj, dum la rapida Bleriot 

flugsaltis, preterpasanta unu post la alia.

Alia interesa konkurso estis la flugado 

tra la kamparo. La aviadiloj forflugis pre

cize je la pafsignalo, triope, kaj ili dispo

nis nur unu minuton por sia foriro.
La ĉefa instruo de lin semajno de Reims 

eslas la supereco de la monoplanoj. Ili 

gajnis ciujn rekordojn kaj ili foriris ĉiu

tage malgraŭ la malbona vetero, dum la 

biplanoj sin kasis prudente en siaj ŝirni- 
haloj. La « Bleriot» kaj a Antoinette » apa
ratoj precipe montris siajn bonajn kvali

tojn.
Oni ankaŭ povas profetadi, malgraŭ la 

plena sukceso de la Semajno de Reims ke 

la tempo de tiaj konkursoj sur speciala 

flugo kampo, nun estas pasinta. En la 

estonio, devos esti arangitaj veraj vojag 

konkursoj, tra la landoj. La birdhomoj 
povas nun forlasi la ĉirkaŭajojn de siaj 

nestoj : ili scias kiel flugi. Tion oni sentis 

kiam oni vidis dekon da aeroplanoj veni 

de Mon [ inelon ĝis Betheny, traflugante 

super la urbo Reims per vojago de ĉir

kaŭe 35 kilometroj, kaj reveni perla sama 

aera vojo, post la Semajno. Eĉ, unu ves
peron, Latham fiere flugis ĉirkaŭ la mal

junaj turoj de la belega katedralo de 

Reims.
Fine, mi devas komplimenti la organi

zanton de tiuj famaj kunvenoj, Markizon 
de Polignac, kaj siajn kunlaborantojn. 

Certe, ili multe helpis por la progreso de 

de la aviado.
Marcel L a ig n ib b , (Del. en Reims).

IDEOJ & FAKTOJ

Kiel kaj kial mi entonigis ekster
landon de H. Meĉnikov

La rakonto de mondfama II. Meĉnikov, 
kies tradukon en Esperanto mi proponas al le

gantoj, estis presita en Moskva ĉiutaga gazeto 
u Russki ja Vedomosti » (Rusaj Songajoj), en 
la .N-ro de la 18-a de oktobro IDO:) (de nialnova 
stilo). Esperantiginto di tiun rakonton, ini sam

tempe min turnas al alilandaj sji in idea noj kun 
peto fari nacilingvajn tradukojn de ĝi kaj 
presigi ilin en nacilingvaj jurnaloj. La fak
toj cl la vivo de la autoro, rakontitaj de li 

sendube iam estos enmetitaj en lian biografion, 

formonte en ĝi unu cl interesaj ĉe nur por ru

soj (‘apitroj. Tamen mi opinias, ke ĉiuj faktoj, 

kiuj havas rilaton al la vivo de II. Meĉnikov, 
estas jam nuntem|>e altgrade interesplenaj. 
Krom lio verkoj, nacilingve tradukataj el Espe
ranto, ĉiam faras plej bonan propagandon al 

nia lingvo, des pli dezirindan por ĉi tiu fojo, ke 

la rakouto de II. Meĉnikov antaŭ ĉio cstos 
tralegita de scienculoj.

La Tradukinto.

Post terura ventego, travivita dum lastaj 
jaroj, nun venis eri Rusujo la periodo de 

alcentrigado, ĉie oni povas rimarki deziron 

de homoj pliklarigi d si mem staton de 

aferoj kaj difini programon de agado por 

laŭeble akceli la progresadon en la lando. 

Por plej konscie decidi Ia faskon, estas 

tre grave plikonatigi kun kiom eble pli 
granda kvanto da faktoj, kiuj povus lumigi 

gin. Sekvede ĉi tio nii kuragis forjeti kom

preneblan por leganto penantan senton 

paroli pri nii mem kaj rakonti al li histo

rion de lio, kiamaniere mi forveturis cl 
Rusujo kaj eknestis ekster Ia limoj de l’pa- 

t rolando.
Antaŭ kelke da tagoj komencigis jam 

dudek dua jaro de rtempo, kiam nii enlo

gas en Parizo. Ne estas mirinde, ke post 
tiom longedaŭro tempo mi decidis resti 

tie ĝis fino de mia vivo.f.i tiu cirkonstanco 

donas garantion, ke mia rakonto cstos 
libera de iti ajn persona motivo, kiu povus 

sensuferigi ĝin.
ĉe mi ankoraŭ infano ekaperis pliforti

gita deziro fordoni min al scienco, kaj tiu 

deziro ne malaperis malgraŭ lerneja disci- 

plinuĉado. ('etere oni devas diri, ke en la 
tempo, kiam mi lernis en gimnazio, t. e,, 

en la komenco de regado de Aleksandro II, 

libera disvolvado de animaj kapabloj ne 

ankoraŭ estis subpremata. Supera estraro 

rilatis humane, malsupera estraro ne sub

premadis fanatike volesprimojn de junu

laro. Iam tiam « politiko » estis iom post 
iom ŝtelrampanta en gimnaziajn murojn. 

Tie oni disvastigis eksterlandajn eldona

jojn de Perc.cn, ĉefe «Sonorilo», lafoje 

studentoj delogis gimnazianojn partopreni 
en sekretaj kunsidoj, dum kiuj oni parolis 

pri politikaj aferoj kaj agitado kontraŭ la 
registaro. Tamen ĉi ĉio ne malhelpis kon

tentigi sciencsoifon. Forestis prediko pri 

tio, ke okupado je sciencoj kaj artoj estas 

k malnoblaĵ  » en la tempo kiam la popolo 
suferas mizeron. Male estis tute akceptata 

ideo, ke sciencprogreso povas plej bone 

helpi al komuna progreso.

En tiuj kondiĉoj ĉe la skribanta ĉi tiujn 

liniojn senbare disvolvigis la soifo al scienc

aliro kiel al nura vojo por havigi al si 

prudentan mondkomprenon. En universi

tato, kies studento mi farigis en la komenco 

de 60 aj jaroj, ankoraŭ regis rutino, sed 
meze de profesoroj ekzistis junaj scien

culoj, varmege sindonaj al scienco kaj ĉiel 

pretaj helpi al sciencaj penadoj de junu

laro. Meze de studentaro jam estis naski

ganta politika neveremeco. Mia kulto de 

scienco kaj mia sistema forestado en kun
venoj, kie ĉefe juristoj vetbatalis per elok

venteco, kreis al nii malbonan reputacion 

inter kolegoj.
Mia deturnigo de « politiko » ankoraŭ 

plifortigis post kiam eksterlande mi kun- 

puŝigis kun rusoj, elmigrintaj Svisujon. 

Mia pliaga frato Leo estis unu el agemaj 

anoj de rusa kolonio en Genevo, kie tiam 

cnlo/riĝis Pereon. Vizitante Pereojn mi 

estis ravita de lia neordinara inteligenteco 

kaj spriteco. Aŭskultante legadon de liaj 

u Rememorajoj >, mi estis forlogita de Ii

kiel de literaturisto, sed ĉio, kio rilatis ĉe 

li al politiko, ne impresis min.
La proksimeco al la rondeto de Pcrcen 

en Genevo kaj al la rondeto de Bakunin en 

Napolo pliakrigis nur mian sciencsoifon 

kaj plifortigis la konvinkon, ke serioza 

sciencostudado povas nemezureble pli utili 

al homoj ol « politiko ».

II

Kun tiaj sentoj mi, ankoraŭ tute juna, 

suriris katedron en Odessa.

Ankoraŭ gimnaziaj kolegoj moknomis 

min «pastro», rimarkinte, ke mia paro
lado ĉiam estis simila al predikado. La 

saman karakteron havis ankaŭ miaj le

cionoj, dum kiuj mi senlace predikis kre

don al scienco, komprenante la veran 

sciencon, tion, kion ne malofte oni mokis 

kiel « sciencon por scicnco ». Mi argumen

tadis, ke la studado de tiu scienco estas 

necesa, por ke liomo povu konscie rilati 

al la reala mondo kio estas fonto de plej 

granda bono.

Ĉirkaŭprenita de tiaj sentoj, mi penadis 

enigi ilin ankaŭ al junularo, kiu ĉiam pli 
forigigis al politiko. Por influi gin, mi 

laŭeble min proksimigis al studentoj kaj 

neniam min sajnigis antaŭ ili « scienca pro
fesoro", sed ĉiam tenis min tute simple. 
Tamen kompreneble en mia programo tute 

forestis la deziro alhavigi popularecon 

inter la studentaro kaj mi neniam cedis al 
iliaj flugdeziroj al politiko. Foje aŭtune de 
la jaro 1X79, kiam nii jus decidis fari voja

don al Mediteraneo por esplorado de de
mando pri genealogio de simplaj organis

moj, alvenis studenta deputataro, petante 
min resti hejme, ĉar en Rusujo oni atendas 

plej gravajn politikajn okazintajojn, kiuj 

postulas ĉeestadon de ĉiuj progresemaj 

elementoj de rlando. Respondante, midiris 

ke mian pure sciencan laboron nii opinias 

tro alta por ke ĝi povu esti oferita pro kio 

ajn, kaj mi forveturis Napoloj.
Sed de tago al tago la stato de aferoj en 

Rusujo kaj preeipe en universitato farigis 

ĉiam pli peza. La politiko plenforte enpe
netris lernejon, kaj sciencokupado tie fa

rigis ĉiam pli malfacila.
Odessa universitato de rtempo de sia 

fondigo distingigis je neordinare granda 

kvanto de malagrablaj malpacajoj. La ins

titucio nova, tiani ne ankoraŭ kunigis kun 

urbaj aferoj. La profesoroj plejparte alve

nintaj el aliaj universitatoj, estis en Odessa 

novuloj kaj, krom kelkaj, ili partoprenis 
nek en urba administrado, nek en bankaj 

aŭ similaj entreprenoj. Ankaŭ en Odessa 

forestis aliaj superaj lernejoj, en kiuj la 

universitataj profesoroj povus havi oficon. 

Tial ilia agado ekskluzive koncentrigis en 
universitato. La tutan liberan delegado de 

lecionoj tempon la profesoroj pasigis en 

legejo, kie ĉefe oni kritikadis kolegojn kaj 
kie ankaŭ estis rckreataj, fortikigataj kaj 

detruataj la '• partioj •>. Plej ofta teino de 
interparoladoj estis elektotaj novaj profe

soroj kaj oficaj personoj (dekanoj, sekreta

rioj k. t. p.). C.c tio personaj simpatioj kaj 
antipatioj ludis tre gravan rolon. Precipe 

estis rimarkebla antagonismo inter profe
soroj de loka elveno, t. c. malgrandruso), 

kaj la moskvanoj. Scienca taksado de kan

didatoj plej parte estis submetata al indi

viduaj sentoj. Politiko en la propra senco 
longtempe restis flanke. Tre ne multaj pro

fesoroj estis ravitaj de Katkov kaj propa
gandis malamon al « pola partio», t. e., al 

tre malgranda nombro de profesoroj polaj 

aŭ de pola elveno. La plimulto da profe

soroj distingigis je politika indiferenteco. 
Nur en la fino de la 70 aj jaroj meze de 

junaj profesoroj ekaperis apartaj tre ne 
multaj anoj de pli ekstremaj opinioj t. c. 

veraj socialistoj aŭ socialistoj de katedro.
Rilate al mi, nii restadis la tutan tempon 

de mia estado en Odessa universitato sen
partia kaj dum elektado mi voĉdonis ĉiam 

por kandidatoj plej indaj science. Tiama

niere mi donis mian balotilon por pro

fesoro de eklezia legkodekso, ano de eks

tremaj n dekstraj » opinioj, kiujn mi ne 

aprobis, kaj ankaŭ — por profesoro de po
litika ekonomio, ekstreme « maldekstra », 

kies opiniojn mi same ne aprobis. Mi agis 

tiel ĉar la unua estis liomo fame konata 

per siaj sciencaj “verkoj, (to Ia dua, reko

mendita de plej bonaj rusaj politikaj ekono

mistoj, estis prudenta, talenta kaj scienc- 

lerta profesoro.
Mian senpartiecon malaprobis miaj ko

legoj, certigante, ke socia laboro tute estas 

neebla en tiuj kondiĉoj ; sed nii ne senigis 

min de mia kutimo sati la sciencon tre 

alte kaj la politikon male tre malalte. Ri

markante tamen, ke ĉi tiun opinion pres
kaŭ neniu aprobas kroni mi mem kaj ke 

la politiko plenigis la universitaton tiel de 

supre kiel de malsupre, nii ĉiam pli kaj pli 

komencis izoligi, pasigante tempon en mia 
laborejo.

(daŭrigota) II. M e ĉ n ik o v

Pri kalendara reformo. Komparo de
proponoj

Ni devas proponi nur sangojn, kiuj estas 

realaj kaj klaraj plibonigoj; neniam sen- 

necesajn modifojn.

La Gregoria kalendaro, kiu sendube de

vas esti la bazo, sufiĉe precize kaj per bo

naj rimedoj starigas la (latiron de Ijaro, 

(jia epoko de novjaro ne estas tre bona (I), 

sed tiuj malbonajetoj estas pli sciencaj, ol 

1 praktikaj, kaj ni ne povas esperi pro ili 
! tiel gravan sangon, kiel sangon de l’jar- 

| komenco.

i La tasko eslas : dividi la tiel fiksitan jar- 

I daŭron en parioj, malpli grandaj ol la 
jaro, kaj pli grandaj ol la natura elemento 

la tago.

I ĉiam, dividante kiun ajn mezurunuon,

1 ni igas la partojn kiel eble plej egalaj kaj 

i komencas la dividon en la komenco de la 

mezurilo kaj ne lasas peceton krome. Ni 

devas fari tiel ankaŭ lie ĉi.kiom permesas 
la ekzistanta natura unuo, la lago. .

(I) (lar por la plimulto de landoj giaj jarkva

ronoj ne sufiĉe reprezentas naturajn sezonojn, 

tiamaniere, ke la meteorologio eslis devigata 

starigi aliajn trimestrojn, komencantajn per de

cembro, marto, junio kaj septembro.

Antaŭ ĉio ni konsentu, ke la forlaso (le 

la kutima divido de 1’jaro en 12 monatoj 

kaj 52 septagaj semajnoj estas ne nur 

praktike neebla sed eĉ science ne dezirin

da ; vere, ili ja ne konsentas inter si sed ili 
ambaŭ ebligas la dividon de Ijaro en pres

kaŭ egalaj duonoj kaj kvaronoj, kiu porla 

scienco estas tiel necesa, kiel por praktika 

vivo. Praktike, la divido en 12 monatoj kaj 

la septaga semajno estas tiel profunde en

radikitaj en la tula vivo de 1’civiliza mon

do, ke estus tute vana penado sangi tion, 

eĉ se ni povus anstataui gin per io decide 

pli bona.
La efektivaj malbonajoj de la Gregoria 

kalendaro estas. I. La granda malegaleco 

en la daŭro de 1'monatoj (ĝis IO o/o) kaj de 

la jarduonoj (2 o/o) ; 2. la movebleco de la 

semajno en la jaro, t. e. la malegaleco de 

la jaroj kaj de la partoj de 1’jaro, rilate al 

la pozicio de la semajnoj en ili;H. la anko
raŭ pli granda movebleco de kelkaj gran

daj festoj en la jaro.
Por forigi tiujn malagrablajn makulojn, 

sen rompo de la bona tuto ni devas.
I. Pliegaligi kaj pli egale distribui la lon

gecojn de 1’monatoj ; 2. fiksi la semajnojn; 

3. fiksi Ia paskon.
Ni serĉu atingi tion kun kiel ebie plej 

malgrandaj Sangoj en la nuna dato kaj en 

la nunaj kutimoj.
La solvo, kiun donas al la demando S-ro 

Grosclaudc, estas jam konata. Li starigas 
du tagojn ekstcrsemajnajn kaj cksternio- 

natajn aŭ kun la dato O, kiujn li nomas. 
Novjaro kaj Supertago; krome li donas al 

la du unuaj monatoj de ĉiu jarkvarono 30, 
kaj al la lasta 31 tagoj. La l-a januaro 

estas lundo, la dimanĉo de Pasko estas la

7 aprilo.
Post la apero de tiu projekto en aprila 

kajero de 1'Germana Esperantisto, nii pu

blikigis en Majo en Hamburga gazeto, kaj 

en junio en la Germanujo, similan,sed ioni 

pli simplan projekton, kiun oni povas el

ĉerpi, en la kvar frazoj : «Ĉiujaro, kaj en 

superjaroj ĉiu jarduono, komencas kaj 

finas per dimanĉo — La unua monato de 
ĉiu jarkvarono entenas 31, kaj neniu mo-

I. Nombro de tagoj.

nato malpli ol 30 lagoj. — Pasko estas la 

8-a de Aprilo. — Ĉiu alia restas kiel nun. » 

Tiu donas la jenan fiksan eternan dat- 

tabelon :

Uini. lui. II;» P. M«t. Jai». U i. Sali. Hiro

Januaro , Aprilo , I 2 3 4 • 9 6 7

S 9 io U 1 2 13 14

Ju lio , Oktobro. 15 16 17 IS 19 2 0 21

e 2 2 23 24 25 2 0 27 28

2 0 » 0 31

Februaro, Mojo, I 2 3 I

5 fi 7 S 9 li) l i —

12 •U 14 15 lo 17 18

Augusto, Nov. 19 A ) tii 2 2 23 25 25

ati 27 2 8 29 :;o

Marto, ju n io , — — 1 2 -

3 4
rO 6 7 8 9 —

IO l i 12 13 14 15 lti —

S eparo ., Dembro. 17 18 19 •»o 21 2 a 23 —

24 25 *.»6 27 2 8 29 30 31’

S-ro R. de Saussure tuj post la apero de 

mia artikolo en G, L. aliĝis al tiu malgran

da sango de la dattabelo de S-ro Gros- 

claude; li nur preferas nomi la du ekstra jn 

tagojn ne dimanĉoj, sed per propraj no
moj : Silvestro kaj Supertago. Tio estas 

malgrava demando de gusto.

Por kompari la du proponojn, ni rigardos 

la nulajn datojn kiel apartenantajn al la 

komencantaj monatoj. Samtempe ni volas 

esplori, ĉu ne ekzistas ankoraŭ aliaj solvoj 

de la supredirita problemo eble pli bonaj, 

llia nombro estas tre malgranda, ĉar por 

ebligi ununuran dattabelon por la kvar 
kvaronoj, la ekstraj tagoj povas esti aldo

nitaj nur kiel O-a aŭ kiel lasta tago de 

jarkvarono; kaj por eviti monatojn kun
32 tagoj, la unuaj monatoj de la jarkvaro

noj sen nula lago ne povas enteni pli ol 

30 tagoj, kaj simile la lastaj monatoj, se Ia 

du ekstraj tagoj estas aldonotaj al la fino 

de 1’kvarono. Oo restas nur kvar eblaj sol
voj; sufiĉas, se ni esploros tri. Ni nomos 
tiun de Grosclaudc G., la mian K , kaj tiu, 

kiu rezultas se ni en la sania solvo donos 

la 31 tagojn ne al la unua sed al la dua 

monato de ĉiu jarkvarono, iii nomos K'. 
Jen la karakteraj nombroj por ordinara 

jaro:

Ja Fe Mr A p Ma Ju .II Aŭ s OI N I) SumoS\1

nun HI 28 31 ho 31 30 31 31 30 Ml HO Ml Mor*

G Ml 30 31 30 30 31 30 30 Ml MO MO Ml 365

K 31 20 30 31 30 30 Ml 30 MO Ml HO HI H65

K’ 30 30 30 31 3o MO 31 MO MO Ml HI Mor.

•>
*
Sangotle longeco.

o 0 o 0 0 —I I —I —I I —I 0 0 s /

K O ** —I I -I o O —I 0 0 o O 6 5

K’ —I 3 —I 0 O o —I 0 o I 1 o 8 0
3. Sangude longeco.

C. —i 0 —2 -2 _•>'V —I — 2 —I o —I o o 12 8

K o 0 — 2 —I J - ' ) —I —1 —I o o o o 8 o

K' o +1
_•> —I —I „1 —1 O o -I-I +1 o 9 8

'i.Sangojintcrmonatajen lasangode |'daln.

G I •> o 0 i I I I I 1 o 1 IO !)

K o o i I I 0 O I 9 o o o 6
**
O

K’ I 3 i 0 O 0 I o I o I o 8 6
A

La lasta kolono, -supre skribila S. M., 
montras la nombron de monatoj kun san

goj. Oni tuj rimarkos, ke ĉie en la dii las

taj kolonoj la propono K donas la plej mal
grandajn sumojn. Do mia supre publiki

gita dattabelo donas la plej simplajn rezul

tatojn, kaj laŭ la supredirita ne ekzistas 

alia tiel simpla kuj tiel racile enkonduke
bla, kiu plenumus la samajn postulojn,

Tio koncernas la sangojn, kiuj povas 

esti esprimataj en nombroj. Se ni deman

das, kie estas postulota pli granda sango 
de kutimoj, ni ne povas plu fari tiel preci

zan pruvon. Tamen versajne ankaŭ tie oni 

konsentos, ke la propono G trudas pli 

grandajn sangojn, ol la propono K.
Eble se, laŭ mia propono, ni nomos la 

du eksterigojn Dimanĉojn, la strangeco 

havi du sinsekvantajn dimancoj!! estos ne 

malpli granda, ol havi du ekstcrsemajnajn 

tagojn, kvankam la difino de la tuta sis

temo estos pli simpla en la unua kazo. Sed 

duokaze la nova ideo de nula dato aŭ eĉ 
de ekstermonata tago, kaj de l-a januaro, 

kiu estas la dua tago de I jaro kaj ne estas 

novjar-tago, estos sennecesaj malfacilajoj 

por la publiko. Certe, se ni povos atingi la 

samajn profitojn sen enkonduko de tiaj 
strangajoj la malhelpoj kontraŭ la dezi

rinda reformo estos malpli gandaj.

La ideo fiksi la semajnojn en la jaro 

estis certe genia. La Fakto mem, ke tiel 

multaj jarcentoj forfluis sen la apero de 

tiel simpla kaj praktika ideo, pruvas tion. 

Sed ĝia efektivigo cstos decide faciligata 
per la supredirita ŝanĝeto, kaj pro tio mi 

faras la proponon.
Prof. D-ro W .  K okppen  (Hamburg).

Kontraŭalkohola plebiscito en Svedujo

La federacio de la abstinentaj svedaj so

cietoj organizis vastan plebisciton pri la 

malpermeso de alkoholo. La ciferoj jus 

estas publikigitaj. De ĉiu svedo, ĉu viro, ĉu 

virino, pli ol 18-jara, oni petis subskribi la 

jenan deklaron: « La subskribintoj, viroj 

kaj virinoj de Svedujo, konsiderante la 
dangeron de la alkoholaj trinkajoj por la 

publika sano kaj la disvolvo de la socio, 

deklaras, ke la momento venis por enkon

duki la kompletan kaj konstantan malper

meson de 1’alkoholo en nia lando»

La personoj kontinuaj al tiu deklaro 

devis tion konfirmi per sia subskribo.

La partoprenado je la plebiscito estis tre 

alta, precipe se oni konsideras, ke en kelkaj 

landpartoj la organizo degi estis malfacila.
La sveda logantaro atingas 5.4.SO.OOO 

anojn, cl kiuj, laŭ la statistika oficejo, estas 
3.387.964 maturaĝaj. El tiuj ĉi voĉdonis pot

la malpermeso 1.845.2'i9 personoj, t. e. 

54 o/°. Kelkaj dekoj da miloj rifuzis sub

skribi, sed pli ol miliono da homoj ne 
estis atingitaj de la kolektistoj de subskriboj 

aŭ logis en lokoj, kie la plebiscito ne povis 

estis organizata.
Tiu plebiscito estas kompreneble privata, 

sed gi tamen liveras gravan montron pri la 

sveda opinio rilate al alkoholismo.
K. II.

Tolstoj kaj la Slava Kongreso.

Ni ĉi-sube publikigas, kiel interesan doku

menton, Ia leteron,kiun adresisla eminenta rusa

pensulo L. Tolstoj al la slava kongreso, antaŭ 
nelonge okazinta en Sofia.

Mi ricevis vian inviton kaj mi plezure ;i!- 
vcturus, se al mi ne malhelpus mia ago kaj 

malsano. Mi alveturus por persone inter

paroli kun vi la aferon, kiu kunvenigis vin. 
Mi provu nun fari ĉi tion per letero.

La unuigo de homoj, la sama, en kies 
nomo vi kolektigis, estas ne nur plej gra

va homa faro, sed en gi mi vidas la sencon, 

celon kaj bonon de I homara vivo. Sed por 

ke ĉi tiu agado estu bonefika, necesas 

gin konsideri en la tutplena gia signifo sen 

plimalgrandigo, plijunigo, alikomprenigo. 

Tiel gi estasrilate al ĉiuj plej gravaj aferoj; 
tiel gi estas rilate al religio, amo, sindona

do al la homaro, scienco, arto. Ĉio gis la 

fino, gis la lastaj konkludoj, se eĉ ili estus 
fremdaj al ni kaj malagrablaj, ĉio tutplene 

aŭ nenio, kaj nome nenio, sed ne io ajn, 
ĉar ĉi ĉiuj plej grandaj funkciadoj de rho

ma animo, se ili ne estas alkondukitaj gis 

la fino, ne nur ne utilas, ne nur ne alportas 

sian eĉ malgrandan, tiel pensas kaj paro
las multaj, utilon, sed estas pereigaj kaj 

pli ol io ajn malsukcesigas la atingon de 

bono, kiun ili kvazaŭ celas. Tiel, gi estas 

en religio, kiu allasas blindan kredon, tiel 

gi eslas en amo, kiu allasas batalon-kontraŭ- 
batalon, tiel gi estas en servado al homoj, 

kiu allasas perforton kontraŭ homoj. Tiel 
gi eslas ĉie kaj precipe en la agado, kiu 

havas celon unuigi homojn.

Sendube la unuiginlaj homoj estas pli 

fortaj ol disigintaj. Familio estas pli forta 
ol unu homo. Bando de rabistoj estas pli 

forta ol ĉiu aparta rabisto; komununo estas 

pli forta ol apartigitaj individuoj. Kunligita 

per patriotismo regno estas pli forta ol mal
ligitaj nacioj. Sed la afero konsistas en tio 

ke la prcfercco de uniigintaj homoj kon

traŭ la disigintaj kaj kiel neevitebla sekvo 

<le tia prefereco — sklavigado aŭ almenaŭ 

ekspluatado de disigitaj — nature igas ĉe 

disigitaj la deziron unuigi por de komenco 

kontraŭstari al la perforto, kaj poste sia

vice fari gin. Al slavaj nacioj, spertantaj 

sur si mem la malbonon de regnaj unuigoj 

aŭstria, rusa,germana, turka, por kontraŭ

stari al ĉi tiu malbono, estas nature deziri 

kunmeti sin en propran unuigon; tamen 

ĉi tiu nova unuigo, se nur gi efektivigos, 

neeviteble estos altirita al la guste simila 

agado de ne nur batalo kontraŭ aliaj unu
igoj, sed ankaŭ de subpremado kaj eksplu
atado de pli malfortaj unuigoj kaj apartaj 

individuoj.

Jes, en unuigoj trovigas la senco, la celo 

kaj la bono de homa vivo, sed ĉi tiuj celo 
kaj bono estas atingeblaj nur tiam, kiam 

gi estas unuigo de Huta homaro en la no

mo de principo komuna porla tuta homa
ro, sed ne unuigo de malgrandaj aŭ gran

daj partoj de rhomaro en la nomo de limi

gitaj, privataj celoj.Estu gi la unuigo de Ta

milio, de rabista bando, de komunumo au 
regno, de nacio aŭ « sankta unuiĝo » de 

regnoj, — la similaj unuigoj ne nur ne hel
pas, sed pli ol io ajn malhelpas la veran 

progreson de rhomaro; tial por konscie

*) Nur en la decembro de ĉiu jaro kuj en la 

junio rle ĉiu superjaro.

servi al la vera progreso — almenaŭ mi- 

opinias tiamaniere, — estas necese ne ak
celi al ĉi ĉiuj pri vii taj unuigoj, sed ĉiam 

malakceli al ili. Unuigo estas glosilo, kiu 
liberigas homojn de malbono. Sed por ke 

ĉi tiu flosilo plenumu sian servon, necesas, 
ke gi estu enŝovita gis la fino, gis tiu loko, 

kie ĝi malfermas, sed ne rompigas mem 

kaj ne rompas la seruron. Same unuigo. 

Por ke gi povu aperigi proprajn al gi bo

nefikajn sekvojn, gi devas havi kiel celon 

unuigon de ĉiuj homoj, egale aprobata de 
ciuj principo. Do tia unuigo povasesti nur 
la unuigo, bazita sur tiu religia fundamen

to de vivo, kiu unu sola unuigas homojn 

kaj kiun malfelica la plimulto da homoj, 

gvidantaj la popolojn, opinias nebezonata, 
malmoderna.

Al mi oni diros : ni konfesas ĉi tiun reli

gian fundamenton, sed ni ankaŭ ne neas la 

principon de unuigo genta, nacia, regna. 
Sed la afero estas tia, ke unu forigas Ia 

alian. Se oni kredas, ke la celo de homa 

vivo estas unuigo tutmonda, religia, ĉi tiu 
kredo mem neas iujn a jn aliajn fundamen

tojn de unuigo ka j, kontraŭe, se oni kredas, 

ke la fundamento de unuigo estas principoj 
genta, nacia, patriota-regna, ĉi lio neevi

teble forigas la religian principon kiel re
alan bazon de Tvivo.

Mi opinias kaj preskaŭ eslas certa, ke ĉi 
tiuj de mi eldiritaj ideoj estos malaprobi

taj kiel malaplikebla) kaj malpravaj, sed 

mi opiniis mia devo tule malkare eldiri ilin 

al homoj, kiuj, malgran mia nco de genta 
ka j nacia patriotismo, estas tamen pit prok

simaj al mi, ol homoj de aliaj nacioj. Mi 

diros eĉ pli, — faletinte ln konsideron pri 
tio, ke dunkli ĉi tiuj miaj vortoj oni po

vus el vidigi miajn nekonsekvencon kaj 

kontraudiron al mi mem, — mi diros, ke 

aparte min igi eldiri ĉi tion, kion mi cidi
ris, mia kredo, ke tiu fundamento de la 

tut-komuna religia unuigo, kiu unu sola 

povas, ĉiam pli unuigante homojn, kon

duki ilin al Ia propra al ili bono, ke ĉe tiu 

fundamento eslos alprenita antaŭ ciu j aliaj 

popoloj de kristana mondo nome de la 

popoloj de slava gento.

L. T o ls t o j ,

Trad. D-ro K. Ŝidlovskij 

(Moskvo).

Mondliteraturo

Sub tiu ĉi titolo ni penos kritiki ĉiumo

nate por la legantoj la plej famajn jus ape

rintajn librojn aŭ teatrajn prezentojn en 

la tuta mondo. Por tio ni ĉiam kaj ĉie 

petas korespondantojn.

Hodiaŭ ni parolos pri la lasla romano de

Gabrielo d'Annunzio : « Forse che si, forse 
che no » (eble jes, eble ne).
Oni |» v is aserti, ke — prave aŭ malprave — 

(«abri- IU* dAnuunzio sciis okupi gravegan lokon 

en la Ilala beletristiko. Efektive lin ĉi poeto kaj 
roma n far islo havas la kapablecon paroligi pri 

sia prrsono same kiel pri siaj verkoj. Oni devas 

tamen konfesi, ke kiaj ajn estas la rimedoj uzi

taj de tiu ĉi poeto por ricevi famecon eu ltalujo, 

lin ĉi famo estas iom meritita pro vera grava 
talento.
Tamen lia nova romano « Forse che si, forse 

che no » ne saj n us tiel merita kiel kelkaj cl liaj 

antaŭaj verkoj. S-ro Gabriele d’Annunzio estas 

entuzias memo m̂anfaristo, li uzas sompluo- 
zan literaturan skribarton, kaj tiel naskas ordi
nare intereson kaj magian impreson.
Eslas neble skribi lie ĉi la tutan historion de 

Forse che si, forse che no.

La tula romano estas delirema rakonto el 

pasio kaj volupto.

Isabella estas rava kaj ensorĉa persono. 

Uzante la amon, kiel Circeo uzis la magion, si 
plene kaptis ia tutan koron de S-ro Pado 'Persis.
Tiu ĉi malfeliĉulo eslas kvazaŭ ensorbita aŭ 

pli ĝuste envultita.

Sed la geamantoj ne povas gui pace je sia 

amo. labella havas unu fraton Aldo, kaj dii fra

tinojn Vana kaj Lunelia. lli tri ne nur malapro

bas la amon de Isabella, sed tute kontraustaris 
al si kaj tute malpermesas, ke ilia fratino havu 

amanton.
Oni povas rimarki tium ĉi kvazaŭan kontro

lon de la anoj de la familio pri Ia ama sento, ĝi 
estas fakto vere propra al Ia Italaj moroj.

La tuta romano konsistas en la kontraŭbatâ 

lado de la tri gefratoj al la du geamantoj. La 

aŭtoro Ire lerte uzas ĉiujn rimedojn por kapli 

la intereson de la legantoj, kaj precipe li enkon
dukas en la romanon novan fakton gis nun lute 

neuzitan kaj kapablan veki scivolemeco!!.
Efektive la verko estas kvazan epopea pasia 

kaj poezia de la aviado. Li uzas la aeroplanojn, 

kiujn li nomas « vclivolc » kaj mirege [‘riskri

bas la diversajn sensaciojn ricevitajn de la avia

distoj. Sume oni rimarkas ke la aŭtoro faris 
gravan ekpenon por trovi novajn literaturajn 

vojojn. Tiu kvalito estas tro malofta en la nuna 
tempo por ke ni ne donu al tiu klopodo nian 

tutan aprobon, kaj pro lio, lin romano iom 

stranga meritas sincerajn landojn.

A . C a iil e s .

Homara Dataro

I Augusto l'*98. — Malkovro de insulo Tri
nidad en la Iria vojago de Kolombo. — 1822. 

Braziljo deklaras sian sendependecon de Por

tugal uoj.
2. 210 ant Kristo Venko de Ambalo fie Kanne.

3. 1492. Kristoforo Kolombo forveturas el la 
Barra de Saltes, kontraŭ Huelva (Andaluzio).

'i. 1780. — Kunsido de la konstitucia depu
tataro kiu abolicias la fefi da laj ri privilegiojn.

f>. lX8f). Konstitucio de Kolombio kiel Atato 
centraligita kaj unueca.

(>. IK'i9. Mortas Anita Garibaldi, edzino de la 

generalo, en la Ravena pinejo.

8. 1849. Eslas pafmortigata patrioto Hugo 
Bassi eu Bologna.

O. 18'i8. (Antaŭ Kristo). Cezaro venkas Pom

peon ĉe Farsa lo., en Graku jo. — irdi. Mortas 

pentristo Ĉiorĝionc Barbareto. — 1808. Filiton 
eksperimentas en la rivero Seine la vaporan na

vigacion 1807. Mortas hispana statisto Canovas 

del Castillo.
IO. 1792. Ekokupo de la Tuileries. — 1866. 

Inaŭguro de la unua transatlantika kablo inter 

Feranovo kaj Irlandujo.

II. 1H7. Komencigas Ia aurea amhrojana 

(Milana) respubliko de post Ia morto de Filipo 

Marja Viskonta — 1492. Aleksandro VI, Borgia 
eslas elektita papo.

J2. 1807i. Naskigis en Li vomo Dominiko 

Guerrazzi. — IHO i. Mortas Georgo Stephenson 
elpensinto de la lokomotivo.

I'i. 18T>6. Mortas geologiisto \Villiam Blic

ki md naskiginta en Avminsler en 1784.

!•’>. i769. Naskigas rri Ajaccio (korsa insulo), 
Napoleona I*. — 1827. M »>t is Aleksandro Volta.

— 1891. Mortas Ferdinando Gregorovius histo
ri islo kaj poeto.

• •

Mi dankas la personojn kiuj sendas sciigojn 

por ĉi tiu rubriko, lli eslas petataj sendi la no

tojn almenaŭ unu monaton antaŭ ol tiu en kiu 
iii devos aperi.

A. T e l l in i .

Lia p ak to ]
27 junio. —N v p o lo . — Ekipigas princo de 

Torino revenanta el Casado cii Afriko.

Buenos-A yi\es. — Anarkiisto jetas bombon en 
teatro Colon. Pluraj mortintoj.

UK \Vi m iu.kokn. — Mortas duko de Ateneon.

I julio. — P a r iz o .  — Ekzekuto de Jakobo 
Liabeuf kin mortigis policanon kaj vundigis 
aliajn policagentejo.

Leo po lo .  — Sanga konflikto inter rutenaj kaj 

polaj studentoj.

2. Kom o. — Kun granda plimulto, la depu
tataro aprobas legon pri la u migradaj lernejoj.

3. R e im s : — Inaŭguro de granda aviada se
majno.

4. M i l a n o . — Mortas glora astronomiisto 

Vohano Schiaparelli.
R kno k •i U so no . — Negro Johson venkas Jef- 

fries en Ia bokskonkurso.

.“j. Rom o. — Alveturo de Ia hina misio kun 
princo Tsai-Tao.

7. R om o . — Inaŭguro de rememoriga Stono 
al Ibson sur la fasado de la domo en kiu li skri

bis la drampocmon « Brand ».
5. M i l a n o . — Mortas la komponisto Emilio 

Usiglio.

Reim s. — Baronino Laroche defalas kun sia 
aeroplano kaj restas grave vaudita.

K k e ta  in s u lo .  — La protektantaj statoj sen

das ultimatumon alla Kreta registaro.

0. K ii e t a . — La nacia kunsido akceptas la 

ultimatumon kaj ricevas la mahometanajn de
putitojn.

IO. O a n o . — Aviadisto Danielo Kine! defalas.
Li mortas la tagon 15*®.

13. B o u r n e m o u t i i . — Defalo kaj morto de 
aviadisto Rolis. ’

L i s b o n o . — Malkonsento inter Vatikano kaj 

Portugalio pro la publikigaj de la episkopo 

de Braga‘o.
P a r i z o . — Alveturo de I-i Belgaj gereĝoj.

14. L i l l e . — Falo de aviadisto Cattanco kiu 

restas vundata. — La M a r k o l o  S u n i» estas trai
rita de aviadisto Svendsen.

21 julio. — Inaŭguro de nova fervojo de Ve

necio al Frento.

22. B a r c e l o n o . — Anarkiisto alpafas per 
revo lvero  ek sm in is tro n  M a t ir a , lin  v undan te  

negrave. f  :

K a s te lo  de C h a t ig n t .  — Mortas franca aka

demiano Leopoldo Delisle.

23. L o m b a r d i o . — Terura ciklono pereigas

50 personojn en la regiono « Brianza » norde 
de Milano.

M a d r i d o . — La kunsidoj de la deputataro 
eslas interrompitaj per rega dekreto.

26. H u n g a r u j o . — Pluvegoj kauzas gravajn 

malfaldojn.

28. R o m o . — Cattanco venkas la rekordon de 

la naĝado trairante 59 kilometrojn.
M a  ni en  h a o . — Politika interparolado de ger

mana ministro de la eksterlandaj aferoj kun 

Aehrenthal.
MO. R o m o . —Sekve de malkonsento inter His

panujo kaj Vatikano, la Hispana ambasadoro 
en Romo estas realvokita kaj la pritrakto de la 

stataj aferoj estas interrompita.

A. T e l l i n i .

-------------------

a Servoj de U. E. A. dum 1909
STATI STI K AJ N O T O J

Jen la unuaj rezultatoj de la statistikaj infor
moj senditaj ile niaj Delegitoj, responde al Of. 

Bulteno (N-o .Va).

Respondiloj ricevitaj (je 20-a Junio), 227.

Servoj plenumitaj de la Delegitoj :
Por fakoj A d m in is tra d o , Financoj, Konsuloj :

Esp. Oficejoj 1.411 \
Por Komerca fako 1.680 j

SEKTOJ
Por Turisma fako s - 975 \
Por Junula fako 828 \5.887

Trapasintaj Esperantianoj 9 43 )
Korespondajoj ricevitaj de la )

Delegitoj 4.039 I SOMO
Korespondajoj forsenditaj de 8. OMI

Ia Delegitoj 4.592 )
Gazetartikoloj fri U. h. A.

(en lokaj gazetoj) 488
Paroladoj pri U. K. A. 328
Firmoj Esperante korespon

dantaj (l-a listo) 227
Tiuj ciferoj rilatas al jaro 1909 (gis 31 de-

cembro) kaj enhavas la duonon de 1908. Ili estas 

ne plenaj, ĉar je la 20 junio estis alvenintaj 227 

respondiloj. En ili estas tamen ĉiuj gravaj lokoj, 

tiel ke la definitivaj ciferoj (publikigotaj post du 
monatoj) ne tre multe superos la suprajn nom

brojn.

La supraj informoj estas ĉiuokaze jam tre 
trafaj, lli montras, ke la duan 'jaron de la ek
zisto de U. E. A., niaj delegitoj faris fi.HMi 

servojn kaj milo da vojagantoj uzis giajn ser

vojn. Al la personoj, kiuj obstinos dubi pri la 

utileco kaj uzateco de U. E. A., oni montru la 
jenajn ciferojn. Niaj Delegitoj konigu ilin, rc- 

presigu ilin !

Esperantianoj !
G i  a rr i m e m o r u  k e , k ia m  v i  p e ta s  

s e k v o n  de  D e le g ito  de  U . E .  A .  v i  d e v o s  
s k r ib i  sui* i n t e r n a c ia  r e s p o n d - p o ŝ tk a r to  
a t i  s e n d i m a r k o n  a ŭ  k a p o n o n  p o r  la  res-« 
pondo .



*  ESPERANTO *

UNUA KONGRESO DE U. E. A.
Niaj I eg» ni oj trovos ri sube resumon 

raporte n pri la Kongresoj festo j kaj Kon

gresaj Ia I. oroj okazintaj en Augsburgo. Ni 

komentarias sur Ia unua pago la rezulta
tojn cte tiu unua Kongreso, kies sukceso 

multe superis niajn esperojn kaj ĉe kiu 

nia juna Asocio montrigis vere vivplena 

kaj laborkapabla). Vere agrabla kaj carma 
estis la Kongresa semajno. Oni dum ĉi tiuj 

tagoj retrovis la allogan spiriton de sami

deaneco kaj kunfratino, kiuj estis sente
blaj cela unuaj Esperantistaj Kongresoj.Ne

nia jenanta oiiekUeco, nenia Uei nomata 

(( grandioza » manifestacio, solenigata de 
multaj oficialuloj, sed Oie koreco, demo

krateco kaj laboragemeco). Ni esperu, ke 

tia sama simpleco longe dauras kaj farmi

gos niajn kunvenojn. Sed ni transiru al la 

raporto de la okazintajoj...

La Kunvenejoj.

ĉiuj kunvenoj okazis en la granda palac- 

liotelo Drei-Mohren, kies belegaj cambroj 
estis afable metitaj al nia dispono de la 
posedanto S-ro Arras, fervora Esp-iano. 

Tie ankaŭ estis la akceptejo, la ekspozicio 

kaj festenejo. Oni malofte retrovos tian 

luksan kunvenejon, kiu ebligas koncentri
gon de ciuj kongresoj aferoj kaj sub kies 

granda vitra korto longe promenadas kaj 

interkonatigas la Kongresanoj post la la

boraj kunvenoj.

La partoprenantoj. '

Ili estis tre diversnaciaj. Ni kalkulis re

prezentantojn el la jenaj landoj : Germa

nujo, Francujo, Britujo, Italujo, Rusujo, 
Finlando, Siberio, Polujo, Bohemujo, 

Aŭstrio, Hungarujo, Svisujo, Belgujo, Ho
lando.
La nombro de Ia Kongresanoj (ne en

kalkulante Augsburga noj n) estis ĉirkaŭ 

150, sed kun Augsburgaj Esp-ianoj, Kon

gresanoj de G. E. A. restintaj dum parto 
de nia Kongreso, k. t. p., oni povas diri 

ke la movado de la personoj ĉcestintoj la 

Kongreson, ĉu parte, ĉu tute, atingis 30̂. 
Bela rezultato por la unua Kongreso de 
Asocio fondita antaŭ (Iujaroj.
Inter la ĉeestintoj ni rimarkis S-rojn H. 

Bolingbor ke Mudie, prez. U. E. A., II. Hod

ler, D-ro Kandt, F. Rockniann, J. Schmid, 

Th. Rousseau, Komitatanoj, Ed. Stettler, 
Ed. Privat, anstataŭantoj de Komitatanoj, 

S-roj S. Szabunie\vicz, Del Moskvo, Stroma 

boli, Del. Genova, Prof. Lederer, el Praha. 
A. Ploussu, Del. Grenoble, \Vichert, Hed- 

woillcr, S. Rudnicki, Del. Krakov, k. a., 
membroj de diversaj komisionoj, F-ino 

M. Manke),-S-roj Borel, Berlin, Moebusz, 
Del. Lŭbeck kaj vicprez. de G. E. A., D-ro 

Dor, Prez. de TEKA kaj Vicprez. de S. F. 

P. E., S-roj Mare, Del. Portsmouth, Ma

thieu, Del. Bruselo, Kuhlii. Del. Praha,
R ob in . Del. Varsovio, G iŭch , «eiti*, ile

Austria Esp. Ligo, k. a., k. a.

La malferma kunveno.

La solena malfermo de la Kongreso oka

zis la 28-a n de Julio en la granda salono 

de Drei-Mohren plenigita ĝis la lasta an

guleto. Ceestis pli ol 300 personoj. Sur la 

gustsplene ornamita estrado aperas la ĉef- 
urbestro de Augsburg, rega kortega kon

silanto \Volfram, la Komitato de U. E. A. 
kaj S-roj Beideck, Del. en Augsburg kaj 
arĥitckto Krauss, prez. de la Organiza Ko

misiono.
S-ro II. Bolingbroke Mudie, prezidanto, 

malfermas Ja kunsidon per afablaj salut

vortoj. Li rememorigas la kialon de tiu 

unua Kongreso kaj dankas la Augsburgajn 

samideanojn pro ilia fervora helpado. Li 
anoncas, ke pro sia vojago Washington’on 

D-ro Zamenhof bedaŭrinde ne povis ĉeesti, 
sed skribis anstataŭe leteron al la Kon

greso. Li esprimas Ia deziron, ke tiu unua 
Kongreso estu la komenco de vico de

ĉiam pli grandaj kaj sukcesplenaj kunve
noj. (Aplaiid.)
S-ro ĉefurbestro \Volfrant poste bonve

nas la Kongreson per jenaj vortoj :

« Tre estimata kongresanaro. Kiel ĉefur
bestro de Augsburg kaj honora prezidanto 

de la Esperantistaj kongresoj en nia urbo, 

mi diras tutkoran bonvenon al la mem

broj de la Unua Kongreso de U. Ii. A. Kun 

granda gojo ni preparis en nia urbo gas
teman akcepton al viaj kunvenoj kaj ni 
deziras, ke vi sentu vin hejme inter ni kaj 

ke vi forportu el tie bonan rememoron kaj 

poste plezure povu repensi pri viaj tagoj 
en Augsburg. Ni precipe deziras ke tiuj 

kunvenoj favoru kaj antaŭenhelpu la afe
ron en ti tiu urbo. Kiel centro industri- 

plcna, kies produktoj jam disvendigas tra 
la tuta mondo, ni havas tre grandan inte

reson por la ideo de Esperantismo, kaj mi 

mem persone tre bedauras ke mi 1)̂? anko

raŭ povas saluti vin en via komuna ling
vo. Sed mi intencas lerni tiun lingvon kaj 
jam trovis la personon kiu instruos al mi 

almenaŭ la elementojn de Esperanto. Kio 

hodiaŭ jam ne ekzistas, tio povos efekti- 

t i vigi morgaŭ. Ĉeestinte la kunsidojn de
G. E. A. mi nepre konvinkigis ke Espe

ranto estas vivanta, bonsona kaj spirit

plena lingvo, kiu jam tre disvastigis kaj 
certe havos plenprosperan estonton.

« Ni ĉiuj estis plej agrable surprizitaj 
pri la belsoneco de vio idiomo, kiu tamen 

ne celas forpelon de la naciaj lingvoj, sed 

nur estas mirinda interkomprenilo inter 

ĉiuj civilizitaj popoloj.

« En la espero, ke per via entuziasmo

plena laboro Esperantismo ĉiam pli kaj 
pli prosperos, nii ripetas al vi : Estu tut
kore bonvcnotaj en Augsburg. » (Longaj 
uplandoj.)

S-ro Beideck, Del. de Augsburg, diras 
kelke da afablaj salutvortoj, en la nomo 

de la organizanton) kaj de la Augsburgaj 
Esp-ianoj.

Estas legataj multe da salutleteroj kaj 

telegramoj alvenintoj el plej diversaj re
gionoj. Jen la teksto deia letero de D-ro

Zamenhof: ' ;

a La Universalan Esperanto-Asocion mi 
gratulas sincere okaze de ĝia unua Kon

greso kaj al la Kongresanoj mi sendas 
mian koran saluton. La fervora kaj utila 

laborado de U. E. A. estas tre bone konata 

en la tuta esperantista mondo kaj ne be

zonas apartan laudon; tial nii povas nur 

esprimi la deziron kaj esperon, ke la juna 
sed jam tre forta Asocio progresados plue 

laŭ la sama mezuro, kiel ĝis nun, kaj bal
daŭ kovros la tutan teron per siaj tre uti
laj kaj simpatiaj arangojn L. Zamenhof.
La Kongreso decidas telegrame respo

ndi al nia Majstro.

Poste, S-ro II. Ilodler, Vicprezidanto de 
U. E. A. kaj administra fakestro, en flua
kaj supera stilo klarigas la celon de 
U. E. A. kaj de ĝiaj Kongresoj. Tiu bonega 
oratora artajo, ofte interrompata de aplaŭ-̂ 
doj plenvorte aperos en ladetala Kon

gresa raportaro kaj en la proksima n0 de

ESPERANTO. #

La kolektiva kantado de la himno 

finis ĉi tiun unuan belan kunvenon.

La laboraj kunvenoj.

En Ia sekvantaj tagoj okazis la sep labo

raj kunsidoj, plej lerte gvidataj de S-ro 
Mudie kaj ĉiam tre bone vizitataj de la 

Esperantianoj. Oni multe laboris. Entute 
2G raportoj pri administraj, financaj, ko
mercaj, junulaj, turismaj demandoj kaj pri 

multe da pli-malpli flankaj aferoj estis fa

rataj. Ne estas ĉi tie la loko por detale 
raporti pri ĉiuj laboroj, iniciatoj, propo

noj kaj decidoj. Sed ni nepre devas aldoni 

ke la Kongreso dum 7 laboraj kunsidoj 

diskutadis kaj decidis pri 71 demandoj. 

Tio certe signifas gravan kaj sukcesplenan 

laboron kaj denove pruvas, ke U. E. A.

eslas vivoplena kaj progresema entrepre

no Ciuj raportoj estis antaue presitaj kaj 
disdonitaj al la Kongresanoj, kio estis tre 

matata kaj.multe facilicis la laboron. La 

protokolaro kaj raportoj aperos en la Ofi

ciala Dokumentaro. Ni ĉi tie donas nur 

resumon pri la kunvenoj. Dum la* tuta 
Kongreso, la protokoloj estis faritaj de 

S-ro J. Schmid, Komitatano :

ld Labora kunsido (29 Julio).
La Kongreso decidas, ke ĉiuj raportoj 

disdonitaj estas konsiderataj kiel legitaj. 

Iliaj autoroj nur aldonos kelkajn komen
tariojn.

La deziresprimo rilata al raporto r (Ad
ministra fako) estas unuanime aprobita, 

post diskutado pri distriktaj Del., en kiu 

partoprenis S-roj Hodler. Szabunieivicz, 
Barvir. 9
S-ro Ilodler komentarias la Raporton 2-an 

pri revizio de la Statuto kaj montras gian 

necesecon. Post diskuto pri la vorto fakes

tro inter D-ro Kandi kaj S-ro Sieli ter kaj 
diversaj rimarkoj el kiuj rezultas vortaj 
sangoj la principo de la revizio de la sta

tuto estas akceptita kaj ĉiuj rilataj dezires
primoj aprobitaj,

La Raporto 3* pri Esperantia propagan

do estas unuanime aprobata sen diskus 
tado. A E.

S-ro Stromboli malvolvas Raporton 4*n 
(eksigo de la Del. kiuj ne varbis 20 mem
brojn). S-ro Mudie konstatas, ke la propo

no ne devas farigi lega. Voĉdonado ne 

okazis.

S-ro Gluck (Wicn) subtenas Raporton 5*n 

(interkonsenti kun la Esp. societoj por h* 
elekto de novaj Del.). S-ro Privat koasta-, 
tas, ke la propono estas dangera, ĉar kel

kaj grupoj havas Esp. «politikan » karak
teron. S-ro Ilodler klarigas, ke oni povas 
doni nur konsilojn en la senco de la pro

pono. Fine, la deziresprimo proponita de 

S-ro Privat estas akceptita.

La deziresprimo de la Raporto (V* (forigo 
de la Esp. grupoj kiel Esp.-iaj Entreprenoj) 
estas malaprobita post kontraŭaj al ĝi ri

markoj de S-roj Szabunceuncz, Gluck, von 
Frenkel.

2a Labora Kunsido (29 Julio).
La Raporto 8;| pri la Konsula fako estas 

aprobita sendiskute.

La Raporto 9;* (anstataŭo de la titolo De

legito per la titolo konsulo kaj reciproke), 
prezentita de S-ro Carles estas malakcep

tata, post kritikoj de S-roj Barvir, Szabu- 
meivicz, Gluckt Privat.
S-ro Privat, pro foresto de S-ro Blaise, 

donas klarigojn pri la Raporto 'JO® (Esp.- 

Oficejoj). S-ro Stettler opinias, ke oni po- 
vasakcepti tiun raporton nur kiel konsilon, 
sed ke la Centra Oficejo ne povos eble 

cion prizorgi. Sekvas diskuto pri punktoj

3j , 4* kaj la p rezen tita j -£

prinioj estas akceptitaj, kun kelkaj modi
foj. /

S-ro Steiner, anstatauinte S-ron Rous
seau, donas kelkajn klarigojn pri la Huan

ca raporto. Malgraŭ la iom seka temo la 

ĉeestantaro kun granda intereso sekvas hi 
parolanton kaj varme aplaŭdas lin. La 

fino de la diskuto estas resendata ĝis la 

proksinia kunveno.

povas resti. Pro la troa laboro oni riskas 

ne plu havi la tempon por Ia gravaj intere
soj de U. K A. Estas necese ellabori novan 

financan regularon, lati kiu nur tiu perso

no povos havi konton, kiu de, onis antauan 

monprovizon — S-ro Stromboli donus kon
ton nur al la I).»1, variantaj 20 membrojn 

k— S-ro Szabunieivicz konsentas kun la pro
pono Stettler — La punkto I* (pri financa 

regularo) estas unuanime aprobata

S-ro Steiner konstatas, ke la hugeto ne 
povasesti pli modesta. Tial oni devas ser

ei monrimedojn por pagi la kreskantajn 

elspezojn. Plej grava estas la kotizajo de 
la membroj. Oni unue diskutu ĝin.. S-ro 

Stromboli proponas kotizajon da I Sm. kun 
la Jarlibro. Ni iie povas doni gravajn ser

bojn sen supre alta kotizajo. — S-roj Chris- 
laller, Gluck, Itoe k ma nu rekomendas ne pli
altigi la katizajon.ĉar oni tiel perdos mem
brojn. — S-ro liavir proponas 50 Sd. (kun 
Jarlibro).— S-ro Szabunieivicz, konsiderante 
Ia necesecon ioni altigi, proponas 50 Sd. 

(sen Jarlibro).— S-ro Gluiick kaj Barvir sub
tenas la propono 50 Sd. (kun la Jarlibro).

— S-roj Stettler kaj Ilodler kontraŭstaras al 
tiu propono, kiu anstataŭ altigi malaltigas- 
la enspezojn. — S-ro Mudie, en sia propra 
noni®, diras ke la plej bona propagandilo 

por U. E. A. estas la Jarlibro j estas necese 
ke ciuj membroj havu ĝin. Li proponas 

kotizajon da 50 Sd., el kio la Del. ricevos 

125 S., U. E. A. do ricevus 375 S. kaj do
nus senpagan jarlibron.

• En la diskutado partoprenas ankoraŭ 

S-roj Szabunieivicz, Iloen, Malin. Hodler, 
Stettler, Mudie. La voĉdonado donas la je
najn rezultatojn : Propono Stromboli 
(I Sni.) malakceptata. — Propono Gluck 

(Gisnuna kotizajo : 36 Sd.) malakceptata. 

Propono Barvir-Mudie (50 Sd., 1/4; por la 

Del. kunjarlibro), akceptata per I I kontraŭ
13 voĉoj. Propono Szabunie\vicz-IIodler 

(50 Sd. sen Jarlibro), malakceptata per 18 
v4xĉoj kontraŭ 13.

S-ro Mudie resumas, ke lati lio la Kon
greso proponas al la Del. kotizajon da 50 
Sd., 1/4 por la Del., kun senpaga Jarlibro. 

Li rimarkas, ke ĉar lati la opinio de kelkaj 

tiu decido estas finance dangera, li estas 
preta donaci 100 Sni. (aplaŭdoj). 7

4;i Labora Kunsido (30 Julio)

3a Labora Kunsido (30 Julio).

Sekvo de la diskuto pri la financa rapor

to.—S-ro Barvir proponas akcepti la tutan 

raporton. S-ro Rockmann opinias, ke oni 

povus spari pri la presado de la Jarlibro. 

S-ro Hodler donas kelkajn klarigojn pri la 
Jarlibro. La Raporto (escepte la kotizaĵoj) 

estas unuanime aprobita.

S-ro Stettler klarigas la financan staton 
de TAsocio. (iis nun ĉiu Del. rajtas havi 

konton, 1/3 el iiuj kontoj ne atingas I S-m. 
Ili katizas multe da laboro por nenio. En

tute ni havas 850 kontojn, 'l ia situacio ne

S-ro Szabunieivicz proponas, ke oni re
venu al la antaŭa decido pri kotizajo, ĉar 

kelkaj an ne bone komprenis aŭ eraris. 

S-ro Mudie proponas kelkajn plibonigojn 
pri la Jarlibro. La Kongreso decidas ne re

veni al la antaua decido.

S-ro Stettler komentarias la tabelon de 
la aliaj proponitaj kotizaĵoj.—S-ro Strom

boli proponas, ke la dumvivaj membroj 

pagu 20 S-m., ne 30. — Kontraŭopinias 
S-roj Stettler kaj Szabunieivicz. — L i tabe

lo de la aliaj kotizaĵoj estas unuanime apro
bata..

S-ro Rockmann klarigas pri Raporto 203 
(Junuloj). — S-ro Gluck proponas, ke oni 
faru alvokojn en naciaj gazetoj pii niaj 

servoj de intersango. La raporto estas apro
bita kun Ia aldono de S-ro Gluck. Kelkaj 

rimarkoj de D-ro Kandt kaj-S-ro Wichetl.
Pri Raporto 22« (Studentoj) S-ro Schi/)' 

proponas diri u Konsulo por Junuloj kaj 
studentoj ». — S-roj Privat kaj Szabunie
ivicz kontraŭstaras: konsulo por studentoj 
kaj por junuloj eztasdu tre diferencaj afe
roj. La redakto de S-ro Privat estas unua

nime akceptata kaj kun modifo proponita 

de S-ro Stettler la tuta raporto aprobata. 
D-ro Kandt komentarias la interesan ko
mercan raporton.

ĵ* Labora Kunsido (la Aŭgusto).

En la diskutonte la komerca raporto 
partoprenas S-roj Mungelsdorf, Barvir, 
Kandt, Szabunieivicz, Rousseau, Stettler. Fine 
la deziresprimoj estas aprobataj kun kel

kaj Sa ligetoj.

S-ro Rousseau bonege klarigas diversajn 
demandojn pri sia raporto (stipendioj). — 

S-ro Mangelsdorf vidas en la afero nur els
pezojn, ne ekspezojn. — S-ro Rousseau di

ras, ke U. Ŝ. A. lastan jaron donis 100 S-m.;

lio estus oaLrî ata. La raporto estas apro- ’ 

bata kun aldono de S-ro Szabunie\viez, ke 
la Del. ebligu kiel eble plej malgrandajn 

I oge! spezoj n al la stipendiulo.

S-ro Rousseau klarigas sian raporton 
;Esp.-iaj liceaj grupoj). Post diversaj ri

markoj, redakta komisiono konsistonta el 
S-roj Rousseau, Privat, Szabunie\vicz pro
ponos deziresprimon.

Pri la Raporto 12* (U. E. A. kaj laboris
taro), S-ro Barvir proponas kelkajn san
gojn.— S-ro Rudicicki rakontas pri siaj 
spertoj koncerne dungado kaj plendas pri 
kelkaj respondoj — S-ro Hofiler respondas 
pri tio kaj insistas, ke en Ia cirkuleroj sen

dataj por uzi la servojn oni ĉiam respektu 
Ia kongreso — La raporto estas unuanime 
akceptata.

S-ro Ilodler varme rekomendas Rapor
ton 17a" (varbado de internaciaj kunvenoj 
kiel Esp.-iaj Entreprenoj). La raporto es

tas resendata al Ia redakta komisiono por 

la starigo de deziresprimo.

Deziresprimo de S-ro stromboli pri dis
dono de reklamiloj estas unuvoce akcep
tita.

6;* Labora kunsido (I. Augusto)

La deziresprimo (Le la Raporto I?» de S'» 
Linares estas aprobita. Same la Raporto 
pri Esp-iaj Lernejaj sekcioj.

Sro) Glŭcq, Barvir kaj Rudnicki proponas 
deziresprimon pri neŭtraleco de Ia Esp- 
ianoj cn ciuj Esp-iaj eldonajoj kaj cirku

leroj — S-ro Privat opinias, ke partia so
cieto povas sendi circuleron per U. I*;. A.; 
la Del. ne devas konsideri la enhavon — 

S-ro Mudie same opinias — S-roj Gluck kaj 
Barvir defendas sian proponan, rimar

kante ke tro ofte Esperantistoj kutimas uzi 

Esp. por tiaj ŝovinaj celoj — S-ro Rousseau 
opinias la demandon tre simpla. Kiam ko- 

mercisto dissendigas prospekton ni ne kon
sideras la enhavon; kiam iu partio same 

agas tio estas sama afero, sed neniam la 

nonio de la Del. aperu sur tiaj paperoj — 

La deziresprimo, simpligita de S-ro Mudie,\ 
estas aprobita unuanime. i
La Raporto 15a (organizo de ('komerco) 

estas sendiskute aprobita.

Prila Raporto I fi» (servoj de la Jurnalo 

« Eesperanto »)S-ro Mudie proponas, ke la 
kongreso esprimu sian aprobon pri la jur
nalo — S-ro 7arw>M/dezirus plimalgrandi

gon de la formato. — S-ro Hodlerakonsta
tas, ke la formato estas iom nacia afero, 

sed li estas preta studi la demandon. La 

propono Mudie estas aprobita.

S-ro Schmid klarigas pri la Raporto 18a 
(Monosistemo) kaj montras kelkajn eldo

najojn en tiu formato — S-roj Privat, Tur
non), Kandt re komandas la proponon. 
La deziresprimo kun aldono de S-ro Schmid 

estas unuanime aprobita.

S-ro Rousseau vigle defendas la Raporton 
IO* (Reformo de l kalendaro) — S-ro Czu- 
brijrsiki/ opinias, ke la kongreso ne estas 
kompetenta — S-$o Privat klarigas, ke 
jam diversaj institucioj, i. a. la kongreso 
de la komercaj ĉambroj aprobis tiun re

formon — S-ro Rousseau diras,ke la de
mando ne estas astronomia afero, kiel iuj 

asertis, sed komerca kaj socia — S-ro 

Kandi deklaras, ke U. E. A. okupigas ne 
nur pri materialaj, sed ankaŭ pri idealaj, 

temoj, Per la subteno de tiaj proponoj ni 

gajnos multe da novaj membroj ĉe Ia pro
gresema komercistaro.

S-ro Gluck kaj Szabunieivicz timas, ke 
tiaj decidoj nin ridindigos — S-ro Kandt 
respondas, ke post Ia decido de Ia kongreso 
de komercaj ĉambroj pri tio, U. E. A. 

estas en bona kompanio. La deziresprimo
estas aprobata per plimulto.

La Raportito 14a (presado de Ia nomoj / 

de la Delejito en naciajn adresarojn) estas 
sendiskute aprobata. /

7a Labora Kunsido (% Augusto).

S-ro Schmid donas la necesajn informojn 
pri la turisma raporto — S-ro Mudie ra

kontas pri vizito en Rejna Esp. Kolonio — 

S-ro Malin proponas, ke pri aflŝoj en staci
domoj U..E. A. interkonsentu kun naciaj 

societoj — S-rs Rousseau opinias, ke tia in- 
i terkonsento estas kutime bona, sed ĝis ni 

havos gili, ni devos longe atendi. U. E. A. 
faru a fisoj «i por si mem. La raporto estas 
aprobita.

Deziresprimo proponita de S-ro Settler 
pri komuna Esp-ia silfio estas akceptita.

Post kelkaj rimarkoj, de S-roj Schimd, 
Ilodler, Szabunieivicz. Mudie la raporto pri 
gvidfolioj kaj gvidlibroj estasaprobita.

La Raporto 24a (Esp-ia Biblioteko), post 
rekomendo de S-ro Hodler, estas unua
nime aprobita.

La ferma Kunveno.
*

(ii eslis honorata per Ia eeesto (iela vic

urbestro de Augsburg, kiu salutis la kon
gresanoj n en la nomo de Turbo kaj gratu- 

1 i n te ilin pri la bela sukceso aludis pri la 

influo de la kongreso en Aturslnirgo(nplaŭ- 
doj).

S-ro Mudie anoncas, ke por la proksima 
jaro oni ricevis inviton el Antverpeno por 
la dini kongreso de l .̂ETX~Li proponas 
gin akcepti kaj okazigi la kongreson ĉu an
taŭ, ĉu post la generala Esperantista kon- 

g eso. Tiu propono estas akceptita. Labila 

do okazos en Antverpeno, sed apgjjtc de la 
Esp-ista kongreso, ĉu antari, cu post

S-ro Tli. Rousseau proponas, ke konside
rante la utilecon de la Instituto de Espe
ranto, U. E. A. per rezolucio esprimu sian 

subtenon al tiu grava institucio. — La pro

pono apogita de S-ro Mudie estas unua
nime akceptita.

S-ro Mudie dankas fervore ĉiujn perso
nojn, kiuj helpis al la sukceso de la kon
greso kaj esprimas sian plenan konten

tecon pri la rezultatoj atingitaj. Nia unua 
kongreso bonege laboris kaj montris la 

vivplcnccon de nia asocio ; gi estu la ko
menco de glora serio (aplaŭdejoj). ’"~'~

S-ro Ilodler, cn la nomo de la kunveno, 
esprimas siajn dankojn al la Prezidanto de 

U. E. A. S-ro Mudie, pro la majstra ma
niero per kiu li direktis la debatojn kaj 

sukcesis plenumigi hitre ŝargi tan tagordon. 
Li esperas, ke li longe restos kiel prezi

danto de nio Asocio (aplaŭdoj). S-ro Ilod

ler deklaras, ke la centra Oficejo de

U. E. A. dum la venonta jaro faros sian 
tutan eblon por efektivigi la dezirespri

mojn de la kongreso. La nuna kongreso 

estis refortiga ekzemplo por ĉiuj Esperan

tiaj laborantoj; gi ne nur utilis por la la

boro mem, sed porla reciproka sinkonado 
kaj inlcrfratigo.J<a Esperantistaj kongresoj 

rilatas al nia Esperantia kongreso kiel 

presaro vaj o al definitiva artikolo (aplaŭ
doj). En la unuaj oni preparas, oni propa

gandante! oni agas, oni jam ekrealigas 

la Esperantian idealon. Rimarkinda estis 
la harmonia kaj toleremeco, regintaj duni 

tiu kongreso. Eĉ demandoj, kiuj generale 

alportas nur malpacojn ĉ;ir ili tusas na
ciajn memestimojn, povis esti trankvile 

ekzamenataj dankal la neŭtrala funda
mento de Esperantismo, konkretigita per 

U. E. A. (Aplaŭdoj). Ni nun laboru por 
efektivigi la montrojn de tiu Kongreso. Li 

finas per la vorloj « Vivu la unua Espe

ranza Kongreso, sed precipe vivu Ia dua 
Esperantia Kongreso, vivu la estonteco I
(Lo i i  i/aj aplaŭdoj).
S-ro Pri uai dankas pro la akcepto de la 

deziresprimo prija Institiilo. Per siaj kon
gresoj en kiuj estas vere uzata la lingvo 

Esperanto U. E. A., nedirekte multe pli 
laboras por ĉi tiu lingvo ol la homoj, kiuj 

senĉese parolas kaj diskutas pri ĝi (aplaŭ
doj).

En la nomo de Ia Augsburganoj S-ro 
W. Beideck varme dankas la kongresanojn 
dank al kiuj AuRsburg estas Esperantigita. 

Li deziras plej bonan hejmvojo!! al ĉiuj Esp.- 
ianoj.

S-ro Malin, Del. Breslau, fervore dankas 
la komitaton pro ĝia grandega laboro kaj 
la lerta labora arango de tiu Kongreso
(aplaŭdoj).

Esperanto - Movado
Germana Esperantisto (Julio).

S-ro Behrendt, Ia nova ĉef- redaktoro de tiu- 

ĉi jurnalo sub la titolo: « Ni konservu la pacon » 
pritraktas la nunan situacion en Esperantujo kaj 
severe kritikas la malpacojn inter kelkaj « ĉefoj» 

cn nia movado. « Oni ne malaltigu ja intencojn 
de alia, ne povante aprobi Ia ilojn por realifi la 

intencojn. Kaj se la kamarado ne sukcesas sur 

sia vojo, oni ne fanfarone ekgoju pri eble nura 
malfeliĉo okazigita de ne favoraj cirkonstan

coj ! » Li finas la artikolojn per jenaj vortoj : 

a Ni respektu la karakteron de la alia, kiu cn 
malsimilaj al nia vivkondicoj trovigis kaj pro 

tio devas iri alian vojon. Samcelanoj iie serĉu 

Ia disigajn, sed prefere la kunigajn eblecojn, 

ĉiam konsiderante la komunan celon. Tiamaniere 

la iamaj malamikoj povas farigi amikoj, la ami

koj farigos veraj fratoj, kiujn ĉiu homo bezo
nas ».
Multaj festoj okazis en Germanujo. Ni 

citas la Cefajn : La i< Saksa Esp. Ligo » havis 
sian kunvenon en Kreiberg, kiun ĉeestis dele

gitoj de 30 grupoj de tiu Iigo. La plej interesa 
decido de tiu kunveno estas prezenti al Ia G.E.A. 

la deziresprimon de la ligo, ke laG. E. A. inter

konsentu kun U. E. A., ke Ia delegitoj de tiu 

asocio en Germanujo estu nomataj konsente 

kun la estraro de G. E. A., ke la G. E. A. des

tinu specialajn delegitojn por la propagando 

inter la junularo.
Okazis kunveno de la « Sudokcidenta Esp. 

Ligo » en NViesbaden.La ĉefa punkto de la dis

kutoj estis la regularo de ia Ligo, kiu fine estis 

akceptita.
La « Bavara Ligo » organizis feston en Weis- 

scnburg i/B, kiun ĉeestis pli ol KKI gesamidea

nojn de Bavarujo. Dankal Ia helpo de la loka 

urbestraro kaj kelkaj lokaj (ne esperantistaj) 

societoj, la festo bone sukcesis. Okazis kelkaj 

paroladoj. Dank’al tio en Weissenburg fondiĝos 
grupo. La « Orientgermana Esp. Ligo » havis 

sian kvaran kunvenon en Bromberg.

En St. Georgenthal okazis kunveno de la 
a Libera Saksa-Bohema Liniigo ».
S-roj Gamillo kaj Carl Schvvarz, la organi

zintoj de la « Varietea Esp. Ligo «/arangis en > 
la Berlina » Apollotheater » specialan Esp. pre- * 

zentadon. Ĉiuj artistoj parolis pri Esp.-, kelkaj j 

el ili Esperante. Tiu propaganda vespero liveris 
ŝatindajn rezultatojn.

S-ro Gottgetreu paroladis en Hannover. Dum 

tiu parolado oni prezentis knabojn, kiuj lernis 

Esp. La urba konsilanto por lernejaj aferoj kon

sentis, ke en ĉiuj popolaj lernejoj oni instruu 

Esp. Por prepari instruistojn por tiuj lernejoj, 

malfermigis speciala kurso. Dum la lasla tempo 
en Germanujo okazis 9 paroladoj, malfermigis

8 kursoj kaj fandigis 5 grupoj.

Germana Esperanto-Gazeto (julio).

(iis enhavas interesan artikolon de S-ro R. de 

Ladcveze pri la jus aperintaj vortaroj de Boirac, 
Kabe kaj Verat.

Krom la multaj aliaj informoj, jam celitaj de 

ni el G. E. trovigas informo pri novfondita esp. 

grupo en Weissenfels a/S.

Le Monde Esperantiste (julio).

Interesa artikolo de S-ro Adam Zakrzewski 

pri a Nia Lingva Komitato kaj gia natura evo
lucio ». Parolante pri iamaj atakoj kontraŭ la 

Lingva Komitato (ĝia multenombreco), li, ba
zante sur la respondoj de la nun proponitaj 

kandidatoj montras Ia neceson atente ekzameni 
Ia personojn, kiujn oni proponas por esli kandi

datoj en tiu institucio. Li pretendas, ke la 

estraro de la Lingva komitato ne sufiĉe atente 
zorgas pri la komitataj aferoj. Finante li alvo

kas : Se tamen la estraro ne povas au ne volas 

okupi sin pri tio, estus plej bone krei specialan 
balotan komision por ekzameni detale kvalitojn 

de la proponitaj kandidatoj kaj eĉ esprimi apro

batajn aŭ malaprobantajn opiniojn, antan ol 

submeti longajn seriojn da nekona laj nomoj al 

voĉdonado de komitatanoj.
« Tio, laŭ mia opinio, estus nepre necesa |>or 

savi la autoritaton de nia ĉefa lingva instituto »<

La Ondo de Esperanto (junio, julio).

En tiu No trovigas la parolado de D-ro Za

menhof dum la Tutrusa kongreso en Peterburgo. 

Ni eltiras la generale interesan lokon... <t Niaj 

kongresoj, ne sole la universalaj, sed ankaŭ Ia 

naciaj, havas antaŭ ĉio signifon instruan kaj 

edukan. Esperantistoj, disjetitaj en diversaj 
urboj kaj urbetoj, kunvenas... en pli aŭ malpli 

granda amaso, por audi nian lingvon, ĉ*i ili 

bone gin komprenas, por kompari sian propran 
manieron de parolado kun la parolmaniero de 

pli spertaj esperantistoj. Kiam ili poste revenas 

hejmen, ili ne sole mem parolas pli pure, sed ili 

alportas modelon de bona parolado al tiuj, kiuj 

restis hejme. Tiamaniere Ia kongresoj reguligas 

la uzadon de Ia lingvo, kaj dank al niaj kon
gresoj jam nun oni parolas Esperanton perfekte 

egale ne sole en la plej malproksimaj anguloj 
de ĉiu aparta regno, sed cn ĉiuj plej malsamaj 

lokoj de la tuta tera globo. Jam nun, kiam oui 

audas bonan kaj spertan Esperantan oratoron, 

oni nemci povas diveni, al kiu nacio aŭ lando 

li apartenas. La plena autonomia vivo de nia 

lingvo, kun gia absolute propra ne pruntita kaj 

ne imitita spirito, ĉiam pli kaj pli fortikigas 

tiamaniere, kvazaŭ ĉiuj esperantistoj de la mondo 
logus kune sur unu malgranda peco da tero.

Ne malpli grava estas la eduka signifo de la 

esperantistaj kongresoj. Izolitaj esp.-istoj, kiuj 

neniam havis la eblon praktike apliki lion, kion 
ili lernis, ofte dubas, ĉu efektive per Esp.- oni 

povas tule bone interkomprenigi. Eĉ interne de 
ta esp. grupoj oui ofte ne kuragas paroli Espe

rante, oni balbutas, oni preferas paroli en sia 

nacia lingvo kaj proporcie al la nekurageco de la 

parolado aperas ankaŭ nekurageco de propa

gando, Car Ia esperantistoj balbutantoj malgraŭ 
vole ne povas liberigi sin de la limo, ke eble 

tamen Esperanto estas afero pli teoria, ol prak

tika, sed kiam la balbutanto venas al kongreso, 

kie li havas la eblon aŭdi bonajn kaj spertajn 
Esperantistajn oratorojn, kiam li per shj pro. 

praj oreloj kaj okuloj konviokigas, kiel bele kaj 

flue oni povas paroli en Esperanto, li entuzias

migas, li vidas, ke Ii laboras por io viva kaj 
vivoplena, li revcuas hejmon kun nova kunigo 

kaj energio. Niaj kongresoj ue sole la universa

laj, sed ankaŭ la lokaj, tiamaniere edukas kon

vinkitajn, sekve ar.kaŭ entuziasmajn batalantojn 

por nia afero.
'l io estas la Celaj motivoj, pro kiuj ni en ĉiuj 

niaj kongresoj ne sole en Ia universalaj, sed 
ankaŭ cn la naciaj aŭ regionaj, nepre devas 

paroli ne sole pri Esperanto, sed ankaŭ per 

Esperanto. »
Ni jam informis niajn legantojn, ke lali® kon

greso de la Tutrusa esp.-aro okazos en Moskvo. 

Nun la organiza komitato informas, ke la kon

greso okazas dum kristnasko kaj festoj de 1911.

Pola Esperantisto (junie), julio).

En Varsovio okazis eksterordinara kunveno 

de P. E. S. por elekto de Prezidanto, ĉar S-ro 

Grabovski pro malsano eksigis. F*ro neoportuna 

momento oni prokrastis la elekton de prezi

danto kaj invitis S-ron Belmont (vic.-prez.) ple

numi lino taskon. Fondigis grupoj en BiaIystok 

(la urbo, kie naskigis D-ro Zamenhof) kaj Kra
kov. En Ia lasta urbo malfermigis eskursoj.

Bohema Revuo Esperantista (Ĉaso
pis Ĉeskych esperantista).

La II8 Kongreso de Bohemaj Esp.-istoj oka

zos Ia 24-25 j«i n iu de septembro en Praha. La 

austria rninisterio de fervojoj dissendis, al sia 

oficistaro cirkuleron, per kiu ĝi atentigas pri 
signifo de Esperanto por la Internacia komu

niko.
Lastatempe en Bohemujo okazis paroladoj 

pri Esperanto, 3 kursoj estis malferni i laj, 2 gru

poj fonditaj.

Rumana Esperantisto (aprilo, majo, 

junio).

Interesa raporto pri la ekskurso de kelkaj ru
manaj samideanoj Konstantinopolon. De tiu eks

kurso . rezultis fondo de turka esp. asocio, 

havigo al la 11. E, A. dedclegilo en tiu urbo. La 
turkaj samideanoj promesis partopreni Ia apud

danuban Esp. kongreson, okazontan en% Bel- 

grado.
En BukaresU) malfermigis f> kursoj kaj en 

Jasi- unu.

Informaj Raportoj (julio, augusto).

Por paralizi la atakon faritan de la Idistoj, la

Ligo de germanlingvoj aŭstriaj grupoj verkis 

specialan cirkuleron,.titolitan « La tutmonda 

helplingvo »,kiu informas pri efektiva valoro de 

nia lingvo kaj de reformprojektoj, (ii estas ver

kita germanlingve. Mendoj akcepteblaj ĉe S-ro 
D-ro \Verbir, \Vien VI, Dŭrergassc 19.

l iu N° enhavas interesan artikolon pri la 

agado de la Akademio kaj Lingva komitato. 

Kiel reprezentanto de la Ligo de German lingvaj 
Austr. Grup. Esp. en la Internacia konsilantaro, 

zorganta pri Ia financaj rimedoj de la Ofie. 

Institucioj Ksp. estas nomata S-ro Prof. S. Lc- 
derer el Praha.

Holanda Pioniro (julio).

La jarkunveno de Ia Hoi. Soe. Esp. : « La 

Estonto eslas nia!» okazis la 17 de julio en 

Hago. Lastatempe en Holandujo okazis I paro

lado pro Esperanto kaj fondo de 'i novaj grupoj.
Norvega Esperantisto (majo, junio).

Estas fondita Norvega tutlanda Esp. Asocio.
4 novaj kursoj eslas malfermitaj. Okazis unu 

parolado pri Esperanto.

• Greklingva Esperantisto (majo).

En Heraklon (Kreto) fondigis nova grupo.

Lingvo Internacia (julio).

Parolante pri tio, ke « Unueco donas forton », 

S-ro Th. Carl, kritikas unuecon instigitan 
per iu ajn csi raro aŭ, kiel li diras « per ia 

severa disciplino, kiu rapide detruas ĉiun 
iniciativon ». Li ne volas unuigi Iau tiu siste

mo, ĉar tiam a Unueco ne eslas forio! au gi 
estas nur gajno, ne daura forto, por nia afero, 
pli dangera, ol gi ila ! »

a Sed, se unueco signifas kunlaboradon fra
tan kun plena respekto de la rajtoj de Ciuj, se 
anstataŭ neniigi la individuajn energiojn gi sli- 

mulas ilin, se gi lumigas por ni la vojon, sur 
kin ni iros ne kiel senvolaj soldatoj, kiujn oni 

markigas, sed kiel liberaj homoj, kiuj marsas 
mano en mano, unuvole, al sama celo, se tia 

estas la unueco... ho! jes, gi estas forto, kaj 

Cion ni Ciuj faros por gin efektivigi.

Sed ĉu ĝia nomo ue pli guste eslas kunago?

Cu la bona traduko de la* belga devizo ne 
estas : « Kunago donas forton? »

Kiel pli vera, profunde vera tiu Ci lasta vorto I 
kiel pli respekta al Ciuj! Kiel pli bela! »

Lu 28 de junio okazis kunveno cle la akciuloj 
de la presa societo esp. en gia sidejo. Unuvoce 

estis aprobita la bilanco. Li profilo dum la 

jaro estas 17 'i fr. — Interesa artikolo de F-ino M.

I lanke), nomata « lnterkonsento. ». dividas
la Esp.-aron cn -S klasoj: Verkistoj, redaktoroj 
kaj legantoj. Parolante pri Ia verkistoj, si diras 

ke ofte ili, uzante la lingvon en diversaj direk

toj, ili eble ofte trovigas cn embaraso, ne tro

vante tute gustan vorton por esprimi sian ideon.
Si lasas al Ia verkistoj la liberecon tre singar

deme, elekti kaj bone esplorante, propone uzi 

fakesprimon au radikvorton. De la alia Hanko 

la legantaro, vidante novajn esprimojn kaj radi

kojn tre malkontentigas pri tio. Inter tiuj du par
tioj si metas la redaktorojn, kiuj devus inter

konsentigi ilin ambaŭ. Por solvi la demandon, 

si proponas jenan interkonsenton : « Pro tio 
necese estas, unue, ke Ia redaktoro mem havigu 
al si gustan, aŭ pli bone, memstaran opinion 

pri la enkonduko de novaj vortoj. Due, li devas 
konigi al la verkistoj sian opinion, la regulon 
elektitan por sia gazeto. Trie, h' Ciam klarigu 

per piednotoj afi inter krampoj la novan vorton. 
Kvare, li starigu lingvan fakon en ia angulo de 

la gazeto, cn kiu li esias preta, publikigi la opi

niojn de la legantoj, al li sendotajn pri novajn 
vortoj. » La 'i» punkto estas prave kritikata de 

la redakcio, kiu naskos tre ofte « vanan lempo- 
pe rdi gon kaj fine akran disputan #.

Kea peris la Voĉo de Farmaciistoj.

Mundus, Echo internacion ii, Kome, Via 
Nazionale, N 152.

K ed. i kiala cn (j lingvoj, inter kiuj estas « Es
peranto n. La N" Pi de liu revuo enhavas arti
kolon ile Prof. L. Giambeiie pri internacieco, en 
kiu li montras, ke ne povas ekzisti vera inter

nacieco, malgraŭ tio, ke multaj parolas pri gi, 
sen lingvo internacia. EO, Iau la unua rigardo 

infana, Ia intersango de poŝtkartoj « povas esti 

tre utila por fra'e kunigi milojn kaj milojn da 

homoj ». Li in miras niajn internaciajn enke
tojn fakajn societojn ka j jurnalojn.cn kiuj regas 

la vera sento de Internaciismo. I i huas per la



*  ESPERANTO *

Posi liuj paroladoj, la prezidanto dekla

ras lermita la l-an Kongreson de U. E. A.

La Festoj.

lli ne mankis; ciu vespere estis disirigo 

kaj tiel la kongresanoj trovis okazon por 

sin reciproke renkonti kaj interkonatigi.
Jaŭdon 28 a, okazis malferma festeno en 

hotelo Drei-Mobren. Preskaŭ eiuj kongre

sanoj ĉeestis. ĉe la deserto, alternante kun 

muziko, tostis S-ro H. Bolinghoke Mudie 

al D-ro Zamenhof kaj la idealo de Esperan
tismo, S-ro Privat al la Delegitoj kaj al eiu j 

sindonaj Esperantiaj laborantoj, S-ro Sza- 
!>uniewicz alportas la salutojn de Orientaj 

-samideanoj kaj S-ro Stromboli de la Italaj 

Esp.-ianoj, S-ro Lilise, en la nomo de la 

Varietea Esp. Ligo., S-ino Danke!, en la 

nonio de G. E. A.
Post tiu festeno okazis ĉe la Borso pa

rolado de S-ro Prof. Ledercr pri Esperan

to antan granda ĉeestantaro. Amuzan dis- 

t rajo n liveris la parolado pri Ido sam

tempe arangita de S-ro HaUgg antaŭ pres

kaŭ pure Esp.-ista aŭditorio ; la rezultato 
estis, ke deko da personoj sin enskribigis 

por Esperanta kurso !
Vendredon vespere okazis . konuma ve

turo al pentrinda Koliben. Tiu vesperfesto 

estis plej goja. Okazis komuna mango de 

la kongresanoj, koncerto kaj artaj faj raj oj.

Sabato vespere estis dedicita al la bela 

parolado ile S-ro Privat, pri kiu iii sube 

raportas.

Dimancon, cento da kongresanoj frue 

veturis per vagonaro al Fiissen kaj el tie 
per caroj al Neuschivanstein por viziti la 
grandiozajn regajn kastelojn. Tiu unika 

vidajo, kvazaŭ ellaborajo de romantika 

songo, elvokis t ies admiron. La reveno, 
interrompita per komuna mango en Fiis

sen, estis tre gaja. ,
Lundon, okazis en Schiessgraben, granda 

vesperfesto. Gi komencigis per bela paro

lado «le Prof. Lederer, el-Praha.vpri vojago 
al Orlando Klondijke. Tiu parolado ilustrita 
per serio de pli ol cent belegaj lumbildoj 

multe interesis la grandan ĉeestantaron. 

Sekvis divercaj kantoj, muzikaloj kaj dek
la majoj, en kiuj estis aplaŭditqj F-ino 

Jahns, S-roj Steier kaj Earnick, la lasta 

sepjara knabo. La orhestro ludis la belan 

novan muzikon de « La Espero » dedi

ciitan de samideanino al U. E. A. kaj poste 

la tuta ĉeestantaro boris nian himnon. 

Vigla balo, kiu dauris gis la kvara malene, 

bnis tiun gajan kaj tre bone arangita!! 

feston.
(Juste antaŭ la fermo de la Kongreso 

okazis vivplena festeno en la korto de ho

telo Drei-Mohren. ĉe la deserto tostis la 

vicurbestro de Augsburg, kiu eldiris sian 

admiron al la Kongreso, S-ro Privat, kiu 

elokvente trinkis al ĉiuj Esperantiaj kun

laborantoj malhelpataj alveturi, S-ro D-ro 

Dor, kiu salutis la kongreson en la nomo 

de T. E. K. A. kaj S. E. P. E., S ro Szabu- 

niewiez, S-ro Mali, k. t. p. La tuta festenu- 

laro poste starigis por la kantado dela 

himno.
Fine, mardon vespere, en la halo de 

Turba gardeno okazis bonega koncerto de 

la militista muziko, je kiu ĉeestis ĉiuj kon
gresanoj. La muzikistaro dufoje ludis la 

« Espero », sub Cios aplaŭdoj.

Parolado Privat.

Sabaton vespere, antaŭ tute plena ĉam- 

brego, S-ro Privat faris elokventan parola

don pri Esperantigas)̂ kqj la oivo de la
lingvo. Kii mirinde Hua Esperanto li bonege
montris, ke Esperanto estas nun vivanta 

lingvo, kiun ni ciuj amas, same kiel nacia
noj amas sian nacian lingvon, ĉar gi repre

zentas ne iajn konvenciajn signojn, sed 

idealon propran alla Esperantista popolo. 

Li aludis pri la interna ideo de Esperan
tismo kaj montris la gravan rolon de U. E A.

por la lingvo mem. Tiu interesplena kaj 

grava parolado, kiun ofte interrompis vi

glaj aplaŭdoj, estas presata en unu el la 

venontaj Noj «le nia Jurnalo, lii certe multe 
helpis por la kompreno de la celado de

U. E. A.

v La Ekspozicio.

« Flanke de Ia akceptejo estis arangita eks

pozicio. Krom Ia rica Esperanta verkaro 

bni povis vidi plenan kolekton de Ia Espe

rant iaj eldonajoj, komercaj prospektoj, 
gvidfolioj, k. t. p. kaj multajn grafikojn kaj 

tabelojn, kiuj montras Ia progresojn de nia 
Asocio. En apuda cambro estis bela ekspo

zicio de la eldonajoj laŭ la Monoformata 
sistemo, arangita de S-ro liŭhrer, la elpen

sinto de tiu nova kultorfaktoro, kiu hono

ris la kongreson per sia ĉefestado.

La Postkongresaj festoj en Munĥeno

La postkongresaj festoj en Munkeno, 
zorge antaŭpreparitaj, plene sukcesis. La 

plej multaj el la Kongresanoj vizitis Ia be

legan cefurbon de Bavarujo. Komunaj vi
zitoj de de la plej notindaj vidindaĵoj estis 

arangitaj, sub la kondukado de ĉitieaj sin

donaj samideanoj. Merkredon 3 Aŭg. oka

zis amika kunveno en Peterhof. Parolis 

diverslandaj samideanoj: S-roj Hodler, Sza- 

bunie\vicz, Stromboli, Gottgetrea, Gluck, 
k. a. ĉiutage estis gaja komuna mango en 

la granda bierhalo Pschorbrau. La 4 Aŭg. 

okazis vespera propaganda parolado antaŭ 

/sufice granda audantaro, el kiu pluraj 

Munkenaj jurnalistô Paroladis Esperante 
/diverslandaj samideanoj kaj germane D-ro 

Gluck kaj D-ro Kandt. Vendredo estis de

dicita al laŭvola vizitado de Ia muzeoj kaj 

kuriozaĵoj. Sabaton estis arangita Espe- 
ranlo-Tago en la granda Munkena Ekspo
zicio de Mohamedana arto, je kiu parto

prenis ciuj vizitintoj. Duni la vespero ĉiuj 

restintaj Esp-ianoj aŭdis koncerton, dum 
kiu estis ludita la Espero, kore kantata 

de la (ieestantaj Kongresanoj. Estas tre 

notinda fakto, ke ĉe la Ekspozicio mem 
trovigas — dum la tuta daŭro de la Ekspo

zicio — bonege aranĝata Esp-Oficejo, en 
kiu dejoras alterne Munkenaj samideanoj 

por doni informojn al la vizitantoj. Imi

tinda iniciato!

La Kongresoj de G. E. A. kaj T. E. K. A.

Antaŭ la Kongreso de U. E. A., okazis 

en Augsburg sukcesplena Kongreso de 

G. K. A. (Gerrnana Esperanto Asocio), kiun 
partoprenis ĉirkaŭ cento da personoj.

Je la lastaj tagoj de la Kongreso de 

U. E. A. okazis la kunvenoj de la Kongreso 
de T. E. K. A. (Tutmonda Esperantista Ku- 
racista Asocio), kiun partoprenis divers
landaj kuracistoj kaj kiu ankaŭ tre bone 

laboris.

Pro manko de loko en tiu N», ni povos 

raporti pri tiuj du interesaj Kongresoj 

nur en nia venonta N°.

Dum la Kongreso de U. E. A. ankaŭ 

okazis kunveno de Ia Varietea Esp. Ligo,» 
pri kiu niaj legantoj legos en la specialis 

rubriko dedicata al tiu organizajo.
*
+ *

Grava Avizo.

Al ĉiuj personoj, kiuj deziras koni detale 

la laborojn nia Kongreso, ni tre konsilas 

mendi Ia Oficialan Dokumentaron de la 
Kongreso, kiu aperos en septembro. Tiu 

verko estos speciale utilega al nia Delegi

toj kaj diversfakaj konsuloj. Prezo : 50 Sd. 

(afranke). Ĉar la nombro de la presotaj 
ekz. eslas limigata, oni pelata gin tuj 

mendi. La helpkongresstnoj gin ricevos 

senpage kun kelkaj rememoraĵaj pri la 
Augsburga Kongreso (heUcongresa karto :

I Sni.).

* *
Dankoj.

Plej varmajn dankojn ni suldas al la ur
bestraro ile Augburg, al S-roj Krauss kaj 

Beideck, kiuj zorgis pri la malfacila arango 

de la Kongreso, al S-roj Brunner, \Vichert 

kaj Iloeo kiuj prizorgis la gazetaran servon 

(ĉiutage aperis plena raporto en la Augs

burga jurnaloj), al S-ro Arras, kiu afable 
pruntedonis la belegajn halojn de sia ho

telo, al S-ro Arnold, kiu sin okupis pri lo

gado, al S-roj Fleck kaj VVohlstadt, kiuj 

prenis sur sin la arangon de la Ekspozicio 
kaj entute al ĉiuj Augsburgaj samideanoj, 

kiuj ne Aparis sian tempon kaj siajn ko

podojn por la sukcesigo de Ia Kongreso.

L A B O R O K O N G R E S O

vorloj : « Sekvede ĉio dirita mi pensas, ke tiuj, 

kiuj povas internaciajn celojn devus profiti tiun 
grandan ilon, Esperanto. Iu konata itala socia

listo miris, kaj prave, ke Esperanto ne farigis 
la oficiala lingvo de Tutmonda socialistan. Kaj 
li aldonis, kun sincera konvinkigo, tinjn vortojn :

Se Ciuj kamaradoj legos kaj parolos Esperanton 

antaŭ ol gi farigos la lingvo tutmonda, la celo 

de ('socialismo estas atingita sen malhelpoj.

Tiel ĉiuj, iu el sia vidpunkto, devus pensi kaj 

sekve agi. Se estas okazo en kiu 1'adjektivo in
ternacia ne estas sensenca, tiu estas kiam gi 
akompanas la substantivon lingvo.

S* s*

b ibl io g r a fio
La Devo, de Ernest Naville. Parolado adre

sita al Sinjorinoj de («enevo kaj de Laŭznno. 
Tradukiia de Kene de. Saussure. Prezo: Sni- 
((.«((.Mendebla ĉe Universala Esperantia Librejo.

Tiu interesa libro de Ia konata filozofo... kaj 

Esperantisto estas certe tre alloga. La trezoro 

de la Esperanta literaturo mulle profitas de tiu 

nova verko, bonege tradukita. La sola kritike- 
]ilajn estas la alfabeto uzata en gi. La supersi
gnojn ansta Unias renversitaj punktoj. La tradu

kinto avertas nin, ke « tio estas eksperimento 

por montri kiel povas fari la presistoj, kiuj ue
havas supersignojn, kaj tiu procedo estas spe

ciale rekomendata al la sciencistoj kaj teknikis
toj ». Ni dubas, fili tiu procedo varias al ni 
multe da sciencistoj kaj teknikistoj, seii gi estas 

almenaŭ rekomendinda kiel provizora rimedo 
por presistoj ne havantaj supersignojn, ĉar gi 

sufiĉe respektos la fizionomion de la Esperantaj 
tekstoj. Sed kun la tempo kaj la kresko de nia 

forto la tiel nomata malhelpo de la supersignoj 

fariĝas ĉiam ['li malgranda. I-a presistoj kon
formigu al la lingva formo, ne la lingvo al la

presintaj voloj-
La leganto trovos en tiu traduko kelkajn in

teresajn novajn esprimojn.
La Vizito en la karcero. Humarajo de 

Krusi Seksteto. Kun sep originalaj ilustroj de 
G. Sundblad. El la Germana lingvo tradukis 

Bud. Faeerick>>. Pre** Soi. 0.00. Havebla ĉe 
Hud. 1‘reerick, Dŭsseldorf, Uelmholtzbtrasse, 7.

Sprita humarajo, rekomendinda por gejunuloj.

La Construction lo£ique des mots 
en Esperanto. Repenso d des critiques, sui

vie de Propositions a KAcademie Esperantiste) 

par A idido, dedicita ol D-ro Zamenhof. Uni
versala Esperantia Librejo. Prezo, 0,65 Sni.

La logika bazo de vortfarado en Es
peranto, de Amido. (Esperanta resumo de la 

.supra libro.) Prezo, 0.10 Sni.
En tiu interesa kaj originala verko, la autoro 

eltiras el Ia ĝisnuna uzado de Esperanto la prin

cipojn por logika bazo de vortfarado kaj deri

vado en nia lingvo. Laŭ lia studo Ia du ĉef- 
principoj porla derivado estas la principo de ne

ceso (I) kaj su fi Co (2). Multenombraj bone elek

titaj ekzemploj klare ilustras tiun unuan vere 

sciencan studon pri la Esperanta vortfarado, 

bazitan ne sur teoriaj Idistaj aprioriaĵ , sed sur 

la ekzistanta lingvo, kies derivado, je la lumigo 

de tiu verko, aperas tute konforma al Ia spirito 

de ĉiuj lingvoj. ,

Veneno unuakta komedio. Originale ver

kita en Esperanto de Ramon Limonees. Prezo, 
Sm. OJA) Mcxico. Imprenta Internaciona!, l-a 
Adnana Vieja Nun, 4. •

Reaperantoj familia dramo de Henrik 
Ibson. Unua akto. Esperanta Biblioteko Inter

nacia. N0 1:1. Tradukis O. Bfmemaon. Prezo, 
Sm. 0.10. Berlin. Estranto Vcrlag Mercier & 

Borel.
Pri la transskribo de la Propraj no

moj. Esperantista dokumentaro. Kajero 15. 

Prezo I fr. Paris. Esperantista Centra Oficejo, 
iii, rue de Clichi.

Vortaro esperanta-portugala. Kom
pilita de Pobias H. Lcite. Librairie Hachette 

& Cie 71), boulevard Saint-Germain, Paris.

Ciuj plej gravaj libroj kaj ĉiuj 

jurnalo] estas mendeblaj ĉe Univer

sala Librejo, IO rue de la Bourse, 

Gen6ve.

( 1 ) Ku konstruon de vorto oni devas enkonduki 
P i u jn vortradikojn , «ufi ksoj n , prefiksojn kaj finigon 
necesajn poi* esprim i plene la ideon reprezentotan de 
tiu vorto.

(2* O n i devask ie l eble plej ev iti dufo jan ripeton de 
la saina ideo* en Ja saina vorto', kaj on i ne devas en
konduk i en la  vorton frem dajn  ideojn ne entenotajn 
en la ideo esprimota.

.lci! la plena teksto ile la deziresprimoj 

akceptitaj de la Kongreso. Pri la raportoj, 
konsultu la Kongresan dokumntaron.

Raporto l-a (Administra Fako)
La l-a Kongreso de U. E. A. aprobas la 

raporton de S1'0 Hodler, komitatano, pri la 

laboro de la Administra Fako de U. K. A.

Raporto 2-a (Revizio de la Statuto)
La Kongreso de U. E. A. en Augsburg, 

aŭdinte la raporton de la Administra Fa
kestro pri la neceseco de la revizio de 
l’Statuto kaj aprobinte la ideojn formuli

tajn en ĝi, esprimas la deziron, ke la Ko

mitato de U. E. A. prezentu al la vocdo

nado de la Delegitoj projekton de reviziita 
Statuto, kiu diferencos de la nuna Statuto 
pri Ia jenaj cefaj punktoj ,

I1' La generala gvidado de la Asocio, el

laborado de Ia regularoj kaj kontrolado de 

la Administrado estii komisiata al Komi

tato de dek membroj, balotata, kiel nun, 
de la Delegitoj;

2e La Administrado de la Asocio, plenu
migo de la laboroj kaj direktado de la 

servoj estu komisiataj al la Centra Oficejo 
de U. E. A., konsistonta cl Direktoro, Vic

direktoro kaj fakestroj (helpataj de spe

cialaj komisionoj) balotataj de la Komi
tato ;

3« Estu starigata interne de U. E. A. re

prezentado de la fakaj internaciaj societoj 

havantaj neutralan karakteron, kondice 

ke ili estu Esperantiaj Asocioj aii Entre
prenoj ;

41' Estu starigata en ĉiu regiono mini

mume unu jara regiona kunveno de PEs- 

perantiapoj kaj en ĉiu distrikto in iji imu in e, 
unu jara distrikta kunveno de 1’Esperari- 
tianoj ;

5e Estu kreata nova kategorio de mem

broj, nome aprobantoj;

Ge La membroj, Esperantiaj Entreprenoj 

kaj aprobantoj havu la eblecon anstataui 
la pagadon de jara kotizajo per dumviva

koti/.ajo (tridekjara por ta Esperantiaj En
treprenoj) ;

.e Povas esti en ĉiu regiono starigata 

regiona kaso, kies enspezojn liveros la 

duono de la kotizajoj de 1'uprobanloj, la 

dekono de la kotizajoj de rEsperantinj Kn

treprenoj, kaj donacoj speciale difinitaj.

Raporto 3-a (Esperantio Propagando)
La l-a Kongreso de U. E. A. aŭdinte la 

va porton de S™ Hodler pri Esperantio pro
pagando, aprobas gin kuj esprimus la de
ziron, ke ĉiuj Esperantiaj reprezentantoj 

klopodu por diskonigi U. E. A., Alajn ser
vojn kaj socian signifon ne mirai la Espe

rantista, sed ankaŭ al la neesperantista 
publiko.

Raporto 4-a (Pri kondiĉoj de Delegiteco)
La l-a Kongreso ile li. Ii; A. rekomendis, 

ke t iuj Delegitoj penu varbi almenaŭ 20 

membrojn, sed ne akceptas la konkludojn 
de la Raporto.

Raporto 5-a (Pri elekto de lokaj Delegitoj)
I-a l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton 5-an, rekomendas ke antaŭ ol 

elekti Delegitojn au Subdelegitoj n oni 
prenu ciajn eblajn informojn pri la per

sono kaj karaktero de la kandidato.

Raporto 6-a (Pri Grupoj, kaj Esperantiaj
Entreprenoj)

La proponita deziresprimo estis malak
ceptita.

Raporto 7-a (Financa Fako)
La l-a Kongreso de U E. A., aŭdinte la 

raporton ile PFinanca Fako, aprobas gin 
laj esprimas la deziron :

1. Ke estu ellaborata Financa Regularo 

konforma al la ideoj klarigitaj en la ra
porto :

2. Ke la kotizajoj, ilia apartigo inter la 

diversaj kasoj de U. li. A. estu (iksataj laŭ 
la ĉi-suba tabelo :

KATEGORIO
SUMO
Sin.

REZERVA

KAPITALO

CENTRA

KASO

I\ EGI OMA 

KASO
DELEGITO -

(Unuaraj). %

0 50(D , »  » 0 375 (3/4) o 125 (1/4)fi

0 { Esperantia. . . . 
f Entrepreno . .

5 »
) a  »

» » 

»  n
4 >W i,  v
I  60i  (i/o) g j$(l/K»

0 50( . , . n .

o aoi

8. Aprobanto. . . . I  yf »  r) 0 50 (1/2) 0 50 (1/2) »

(Multjaraj).

I. Memhro dumviva SO » 20 -.(2/3) I O  » (1/3) » »

u \ Esperantia . . . .( 
t Entrepreno. . . .)

1 120 » 
i »  »

72 »  (3/5) 
»

24 » (1/5) 
»

34 » (1/5)
»

»

»

III. Aprobanto. . . . 2 \ »

..

0 »(1/4) 0 o(l/4) 12 »(2/4) n ■:

Raporto 8-a (Konsula Fako)
La l-a Kongreso de U. E. A. aprobas la 

raporton de S1" A. Carles pri la laboro de 

la Konsula Fako.

Raporto 9-a (Pri la titoloj Delegito
kaj Konsuloj)

La proponita deziresprimo estis malak

ceptita.

Raporto 10-a (Esprranto Oficejo)

La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton de S™ Blaise pri Espera n to-Ofi- 

cejoj aprobas la nomitan raporton kaj es

primas la deziron, ke laŭeble :
lp En ĉiu Esperanto-Oficejo estu afiŝejo, 

konforme al la klarigoj liveritaj en tiu ra

porto ;

2= En ĉiu Esperanto-oficejo la Esperan
tianoj povu pagi sian kotizajon kaj ricevi 

Ia oficialajn eldonajojn de U. E. A.;
31' En ĉiu distrikto kreigu distrikta Ofi

cejo ;
4° En ĉiu distrikto starigu rondiranta 

ekspozicio de Esperantianoj, kaj elmeto ĉe 

Ia regionaj Oficejoj;

51' La Esperantianoj bonvolu ĉiam konigi 

al Ia centra Oficejo la Esperanto-Oficejojn 
nekonformigantajn al Ia kondiĉoj postula

taj de ili.

Raporto li-a (Komerca fako).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton de S-ro D-ro M. Kandt, pri Ia 

agado de la komerca fako,

Aprobas la diritan raporton ;

Esprimas la deziron, ke : 1B En ĉiu re

giono ekzistu komerca konsulo;

2*' Estu plej baldaŭ komencata la eldo

nado de nacilingvaj dokumentoj por la 

Esperantiaj 'entreprenoj, ĉe kiuj neniu 

scias Esperanton kaj poste dulingvaj de

mandiloj por la uzo de la jam varbitaj 

Entreprenoj;

3* Estu eldonata listo de Ia firmoj ak

ceptantaj Esperantan korespondadon;

4« ĉiu Esperantia firmo havu la rajton 
enmeti kelkajn liniojn en la Oficiala Jarli

bro por informoj pri siaj produktoj ;

5‘- Tuj kiam la financaj rimedoj de l’A- 

socio tion ebligos, estu eldonata Komerca 

Bulteno' por la Komercaj Konsuloj kaj En

treprenoj ;

15'' La Komercaj Konsuloj energie klo
podu por konigi la servojn de U. E. A. al 

la komercistaj rondoj de sia regiono.

Raporto 12-a (U. E. A. kaj Laboristaro).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton pri U. E. A. kaj laboristaro, es

primas la deziron ke :

I* Estu elektata kiel eble plej multaj re
gionaj Konsuloj por Laboro, kiuj bavos la 
taskon liveri informojn pri laborcirkons

tancoj en siaj regionoj;

2 1' Tuj kiam Ia financaj rimedoj de 

l>. E. A. tion ebligos, estu kreata Labora 
fako, kies unua tasko estos la starigo de 
(longada servo por la Esperantiaj labo

ristoj kaj la disdonigo de U. E. A. al la 
laboristaj organizajoj.

(I) Kun senpaga Jarlibro.

Raporto 13-a (Disdonado de reklamiloj)
La l-a Kongreso de U. Ii. A., aŭdinte la 

raporton de S-ro Stromboli, Del. en Geno
va, esprimas la deziron, ke U. E. A. laŭe

ble en unu el la plej grandaj komercaj 

urboj de ĉiu lando fondu centran oficejon 

por disdonado de Esperantiaj reklamiloj.

Raporto 14.a (Pri presado de la nomoj de 
la Delegitoj en la naciaj kaj internaciaj 
adresaroj.

La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 
raporton de S-ro Renaud Ricliez, Del. Pe- 

ru\velz, esprimas la deziron ke la Delegi

toj klopodu por enskribigi sian nomon kaj 

adreson en la nacilingvajn, speciale ko
mercajn adresarojn.

Raporto 15-a (La Organita de la Komerco
per Esperanto).

La konkludoj de la raporto estis akcep
titaj. Nenia speciala deziresprimo estis 
voĉdonita.

Raporto 10-a (Servoj de t'jurnalo
« Esperanto » por la Komerco).

La l-a Kongreso de U. E. A. esprimas 

sian aprobon pri Ia jurnalo Esperanto kaj 
gia rolo.

Raporto 17-a (Pri varbado de inie r naciaj 
kunvenoj kiel Esoeranliaj Entreprenoj).
La l-a Kongreso de U- E. A., aŭdinte la 

raporton de S-ro Linares, Del. en (kordo

ba, esprimas la deziron, ke estu starigata 

de U. E. A. dokumentaro kaj informejo 
pri manifestadoj de Ia internacia vivo, laŭ 

Ia plano montrita en la raporto.

Raporto 18-a (Monosistemo).
La l-a Kongreso de U. E. A. aŭdinte Ia ra

porton de Sinjoro Schmid, komitatano por 
Ia fako Turismo, pri Ia Monosistemo, es

primas la deziron ke I e U. E. A. ne nur 

eldonu ĉiujn siajn prcsajojn en la Mono- 

formato, sed ankaŭ klopodu por Ja disvas

tigo kaj diskonigo de tiu altvalora kultur
faktoro ĉe la komercistoj, iniciataj socie

toj, lernejoj, fervojoj, k̂ompanioj, ktp.
2« U. E. A. proponu al la postaj direk

cioj de la diversaj landoj enkonduki dum 

la venonta Universala Postkongreso la 

Mono-formaton kiel formaton por Ia poŝt
kartoj. Por submeti tiun postulon U. E. A. 

samtempe provos veki en la influaj romioj 

«le komerco, industrio kaj ĉiuspeca inter
rilato Ia intereson al tiu popolliganta 
afero.

Raporto 19-a (Reformo de t'Kalendaro).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton de S-ro Mousseau, esprimas la 

deziron, ke :

I* La dato de la Paska Dimanĉo eshi 

por ĉiam fiksota;
2« Por la profito de 1’komerco kaj indus

trio la gregoria kalendaro estu simpligota 

Iau la modelo de 1'kalendaro jam studita 

kaj akceptita de la Internacia Kongreso 

de la Komercaj ĉambroj (1910).

3* La ĉi supra deziresprimo estu komu

nikota de Ia Komitato al la oficialaj insti

tucioj kaj diskonigota de niaj Delegitoj, je 

la nomo de U. E. A., al la divenaj komer

caj rondoj do sin reglono, kaj al la publiko 
per artikoloj en la gazetoj.

Raporto 20-tt (Junula Fako).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton de S-ro Rockmann pri la agado 
do la junula rako, aprobas gin koj esprimas 
la deziron ke :

I® En ĉiu reglono la Delegito elektu kon
sulon por junuloj;

2<-‘ Ln Konsuloj por junuloj klopodu dis
konigi en sia reglono ĉinjn petojn kaj pro

ponojn pri servoj enpresatajn sur la oficiala 
organo de U. E. A.;

3'- La Konsuloj por Junuloj energie klo

podu por konigi In servojn ile la junula fa
ko unuparte al la junuloj de lu Esperantis

taj kursoj instigante, ke ili aligu ui U. E. 
A., aliparte ni In gepatroj kaj lernejaj «ni
to ri ta toj.

4>' Oni faru alvokon al ĉiuj konsuloj por 

Junuloj pri intersango de infanoj, presi- 
gotan en naciaj gazetoj.

Raporto 21-a (U. E. A. kaj Studado}).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la 

raporton pri U. E. A. kaj studentoj, espri
mas la deziron ke :

1. Ciuj Delegitoj klopodu por trovi kon
sulon por Junuloj kaj en la gravaj urboj 

ankaŭ konsulon por Studentoj.

2. La Konsuloj logantaj en universitataj 
urboj, klopodu por eldonado de universi
tata gvidfolioj;

3. En In universitatoj, kie estas koiknj 
Esperantianoj studentoj rondigu grupo 
atiganta al U. E. A.

Raporto 22-a (Pri la Jondo de vojaĝsti-
pendtoj).

La l-a Kongreso de L*. Ii. A., aŭdinte la 
raporton de S-ro Rousseau, Delegito en 

Dijon, pri la fondo de vojagstipendioj, es
primas la deziron ke.

le Vojagstipendioj estu fondataj en kiel 
eble plej multe da distriktoj.

2° Ciujare U. E. A. laŭeble deprenu el la 
Centra Kaso sufiĉe gravan helpmonon por 

helpi al la fondo de tiuj vojnĝstipendioj.

31' La Komitato mem decidu pri la atri

buo de la helpmono, kaj starigu la regula
ron de In konkurso.

4« La Delegitoj klopodu ebligi kiel eble 
plej malgrandajn loĝclspezojn al trapasan
taj stipendiuloj.

Raporto 23-a (Esperantiaj semejoj sekcioj).
La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte Ia 

raporton de S-ro Rousseau, esprimas la 
deziron, ke :

ln Por plifaciligi la disvastigon de U. E. 
A. inter la gelernantoj (ne studentoj), la 

Delegitoj klopodu por fondi en kiel eble 

plej multe da lernejoj Esperantiajn ronde
tojn;

2<- La Komitato organizu tlujn rondetojn 
laŭ ln principoj klarigitaj en ln raporto 

de S-ro Rousseau kaj atentu pri la tute ne

cesa apartigo inter tiu ĉi fako kaj la fako 
de studentoj.

Raporto 24-a (Esperantia Bibtioteko).
La l-a Kongreso de U. E. A.

Aŭdinte la raporton pri Esperantia biblio

teko, esprimas la deziron, ke estu starigata 

Esperantia Biblioteko, kiu konsistos el 
malkaraj libretoj dediĉatuj : l-a al la dis
konigo de U. E. A. kaj ftia socia signifo; 2-a 
al la instruado praktika de diversaj de

mandoj koncernantaj la vivon internacian.

Raporto 25-a (nericevita).
Haporto 26-a (Turisma /ako).

La l-a Kongreso de U. E. A., aŭdinte la

raporton de S-ro Schmid pri Turisma Fa
ko, aprobas gi n kaj esprimas la deziron ke:

1° »-iuj Delegitoj elektu specialan Turis
man Konsulon;
2'' La Turisma Konsulo rilatu kun la lo

ka turisma societo, se tia ekzistas, por ko-
nigi al gi U.E.A, je la vidpunkto de Pluris
mo. Li kolektu ĉiujn informojn, kiuj po

vus lin heli»! por liverado de informoj kaj 

helpado tii Iispernnthinnj (Landkarto, gvi
dlibro, labeloj de vagonaro, ktp.);

3« Ciuj vojagantaj Esperantianoj uzu la 
servojn de U. E. A., kunportu sian mem

brokarton, Jarlibron kaj gvidfoliaron dum 

vojago kaj laŭeble ĉu vizitu la Delegiton, 
fli Informu lin pri sia trapasado;

4« La Esperantianoj, kiuj dezirus pasigi 

sian libertempon kun diverslandaj Espe

rantianoj, u k u  Ia libertempajn koloniojn 
starigitajn sub la nŭspicioj de U. E. A.;

-r' Ciu Delegito havu kajeron por enskri

bado de la trapasantaj Esperantianoj ;
6" La Delegito klopodu por alpendigi ĉe 

la stacidomo de sla urbo aflŝon sur kiu 

trovigas la adresoj utilaj porla alveturan

taj Esperantianoj kaj la nomo de U. E. A.;

7° La Turismaj Konsuloj komuniku al la 
Oficejo de U. E. A. koncizajn informojn 

pri la festoj, ekspozicioj, turismaj mani
festacioj okazantaj en ilia regiono ;

8l‘ Plimultigu la Esperantiaj ekskursoj 

kaj karavanoj, en kiuj partoprenos divers
landaj samideanoj.

Raporto 27-a (Gvidfolioj kaj gvidlibroj).

La l-a Kongreso de U. E. A.

Aŭdinte la raporton pri gvidfolioj kaj 
gvidlibroj kaj konsiderante la grandan uti

lecon de tiuj eldonajoj ĉu por la vojagan
taj Esperantianoj, ĉu por la diskonigo de 
regionoj por U. E. A.

esprimus la deziron, ke :

l e) Ciuj Delegitoj, en kies regiono ne uji- 

koraŭ ekzistas gvidfolio, klopodu por el
donigi tian gvidfolion, sub hi nŭspicioj de 
U. Ii. A.;

2 ) Estu trovebla kaj elmontrata ĉe ĉiuj 
Esperanto-Oficejoj In kolekto de In Kvld- 
folioj de U. E. A.;

2') Estu eldonataj lundaj gvidfolioj pri 
la naciaj apartajoj (mono, posto, fervojoj 

Institucioj, moroj, k. t. p.), kaj la nudaj 

Esperantistaj societoj Ilin eldonu, sub Ia 
nŭspicioj de U. E. A.;

4e) Estu eldonata en ĉiu distrikto alloga 
gvidlibreto, Esperante n ŭ dulingve redak

tata kun la celo diskonigi In distrikton kaj 
altiri al gi la fremdulojn;

.V) La gvidlibroj estu laŭ Mono-formato 

por ebligi facilan bindadon, kaj ne havu 

anoncojn en lu teksto. III estu laŭeble dis

donataj senpage per la reklamu servo de 
U. E. A.

O*) La Delegitoj klopodu konigi la gvid

foliojn kaj speciale la gvidfoliojn «le U. 
E. A. al la lokuj institucioj por la fremdu

loj, atentigante ilin pri la reklamo farebla 
por ilia regiono per U. Ii. A.

Deziresprimo pri neutraleco

La l-a Kongreso del'. E. A. esprimas la 

deziron, ke en ĉiuj oficialaj eldonoj ile 

U. E. A. oni evitu Ia pritraktadon ile ĉiuj 
politikaj, religiaj kaj naciaj aferoj.

Deziresprimo pri Esperantia ŝildo. La l-a 
Kongreso de U. Ii. A. esprimas Ia deziron, 
ke U. E. A. eldonigi! oficialan a fi Son de 

U. E. A. uzotan kiel internacia rekonigis 

por Delegitoj, konsuloj, k. t. p. La dese

gnajn estu fiksita interkonsente kun la Mo- 

no-societo kaj aprobita de la komitato.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

ADMINISTRA FAKO

Diversaj avizo/.
En monato septembro niaj Delegitoj 

ricevos N-on 8-an ile la Oficiala Bulteno por 
la voĉdonado pri la kotizajo proponitaj de 
la Kongreso kaj pri projekto de reviziita 
statuto, ellaborita konforme al la dezires

primo de la Kongreso.
Ni publikigos en nia venonta n1» la re

zultatojn de la baloto de distrikta/ Dete
ktoj.

Novaj Dele giloj.
Cis la 5-a de Aŭgusto estis elektitaj Dele

gitoj en la jenaj lokoj :
Boras (Svedujo). — S-ro J. A. Blankvist, 

Box, 38.
Clamart (Francujo).— S-ro R. Jourdain, 

stenografisto, 44, rue rue Chef-de-Ville 
(Subdel, dependa de Parizo).

Kars (Kaŭkazo). — S-ro S. Pavlidi, ins
truisto.

Langebrŭck (Saksujo). — F-ino F. Ungar, 

Bcrgerstr,, 9.

Mistek (Moravio). — S-ro F. Masnik.
Sablcs d'Olonne (Vandĉe, Centra Francu

jo). — S-ro J. Pepin, Grande Rue de la 

Chaume.
Shikigun (Japanujo). — S-ro D-ro Tsu- 

nedziro Malsuda, 51, Oaza Higai, Kavvahi- 

gashimura.
Sicilia (Norda Germanjo). — S-ro H. Du

cas, Hohenzellernstr., 43 III.
Tacoma (\Vashington, Usono). — S-ro 

John W. \Vood, 943, Commerce St.

Vsetin (Moravio). — S-ro J. Zlamal, Dir. 

burga lernejo.

'Zaleczczgkl (Galicio). — S-ro Bienkovski, 

ĉefkomisario financa.
S[Zonata (Herzegovino). — S-ao U. Avda- 

loviĉ, instruisto, Trojnica b/g.

Entute 938 lokoj.

SANGOJ : Annonag : S-ro G. Grimaud, 
2, rue Saint-Georges, estas nun Del. — 

Berlin Pro foriro de la Del. nova balotado 
okazis. Gi donis jenajn rezultatojn : Voĉdo- 

nintoj 51. Balotiloj nuligitaj 3, D : S-roj 

Ellersick 44, Krall I, Mitsckke I, Herz I, 

Fromm 1. VD : S-roj R. Linse 43, Fromm

3, Ellersick 1. Konsekvence cstos Del. S-ro

F Ellersick, redaktoro, Wlssmannstr. 40,
kaj Vicdel. S-ro R. Lilise, ingeniero, Hin- 
derslnstr. 4. A. 2 tr. N. W. 40. — Bombai,: 
La Del., S-ro S. R. KHrnick, logas23 Tata s 
New Blocks, Bandra. — Colorado Springs : 
La adreso de la Del., S-ro C. M. Balkara, 
estas nun Box 228. — Covenlrg : La Del. 
estas nun S-ro F. W.Shaw, Gresham St. 40. 
— Dresden: La Del. estas nun S-ro F. Ader, 
Zahngassc 12, Hansahaus, anstataŭ S-ro A. 

Dinger, forvojaginta. - Faith : La Del. es
tas nun 5w-o E. Leu, Nurnbergergstr. llo.

Linz : i!a Del. estas nun S-ro J. Vojtech, 
Goetliestr. 51. — Lisboa (Lisabono) : La 
Del. estas nun S-ro B. Martins d’Almeida, 

R. da Barraca 135. — Manzanilo : La adre
so de la Del., S-ro Puig Mestre, estas nun 

Apartado 182. — Melilopol : Pro diversaj 
cirkonstancoj nova balotado okazis. Ĝi do- 
nis jenajn rezultatojn : Voĉdonintoj 28.1) : 

i A. Lenkeviĉ 20, Tasovskij I, Krjukov I. V 

I): Tasovskij IO, Losjer 7, Saaz 4, Krjukov

4, Spindler I, Sidorenko I. Konsekvence, 

eslas Del. S-ro X. Lenkeviĉ, Gorodskaja 

Uprava kaj Vicdel. S-ro J. Tasovskij, akci- 

zoficisto. — Mexico: La Del estas nun S-ro 
J. R. Ortega, Apartado 13!) bis. — New- 
York : Pro foresto de la Del. oni dume sin 
turnu al la Vicdel., S-ro Silbernik, 210 Ii. 

IO11' Street. — Pelropotis : La adreso de la 
Del., S-ro Duarte Silveira, estas nun Str. 

15 de novembro 019. — Santiago (ĉilio) : 
La Del estas nun S-ro L. Pujol, Cila Esp. 
Asocio, Casillu 728. — Sontag : La Del. es
tas nun S-ro A. Talon, komandanto. — 

Triesle : La Del., S-ro V. Pohusta, logas 
nun Via Palini 4 HI. — Vratza. La Del. es
las nun S-ro Vasil Benĉev. —- Zaragoza : 
La Del. estas nun S-ro M. Mnynar Baanolas, 

Centan 19; la Vicdel. estas S-ro L. Jorda
na Pozas.

Oni forstreki el la Oficiala Jarlibro Char- 
loltenburg (kunigita kun Berlino), Jonkoe- 
ping, Ravenna, Uici, kie provizore ne plu 
estas Del.

JUNULA FAKO
Servoj de la junula fako.

La Delegitoj kaj speciale konsuloj por
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junuloj estas petataj diskonigi la ĉi-subajn 

petojn ni la Esperantianoj de sia regiono 

kaj ilin a fi sigi ĉe la Esperanto-Oilcejo.

Mallongigoj :
Adr.: adreso; al.: dez. veturi al; T: 

tempo; O : okupo ; K : kondiĉoj ; R : ri

markoj.
(3. S-ro David, studento : Adr. : D-ro Le 

Duigon, Del., 36, rue de la Fontaine, Cher- 

bourg, Franc., dez. pasigi 2-3 monatojn ĉe 
germana kuracisto prefere (Aŭg. Sept.). Li 

pagos pensionon.
Ol. S-ro A. Marat, Del., rue J. J. Collenot, 

Semur-en-Auxois, Cote-d Or franc., de/., 

gastigi dum la ibertempo junan fremdulon 

(Germanan, aŭstran aŭ de ia ajn lando). 

Prezo de la restado tre modera.

ESPE R AISHA VIVO

Naski fi oj.
S-ro Ravmond-Hcnri Ricard, lilo de S-ro 

P. Ricard, Esp.-iano en Dommartin-le-St-

Pĉre.
Edzigoj.

F-ino Vvonne Dousset kaj S-ro Joseph 

Martv, Esp.-ianoj en Paris.

Mortoj.
S-ro D-ro Richard Joseph Munn, Esp.* 

iano fame konata en Savannah. — S-ro S. 

Savov, Del. «le TU. E. A. en Vra tza kaj lon- 
dintode la tiea grupo. Niajn kondolencojn I 

Libertempoj kaj Vojaĝoj.
S-ro Evro t, Vicdel, de Limoges, en Brian

an (Hte-Alpes). - S-ro Willermoz, Esp.- 

iano, ĉe bieno « Tilleul » Chatenay par
Vaugneray(RhĜne, France). —S-ro E. Sou-

chay, Esp.-iano el Parizo, en Eastbourne 

(Anglujo), poste en Londono, — S-ro Roy, 

Vicdel' de Grenoble, en Visenti* apud Ge

neve. — s-ro Th. Cart, Pre/., de S. P. P. K. 
kaj Esp.-inno, en La Porcia/. (Valais, Svi

sujo). — S-ro R. de Saussure, Esp.-iano el 
Geneve, en HoulgatO, Normandia marboro. 

— S-ro Generalon!, Del. de Paris, en Mou
lins (France). — S-ro Ed. Privat, Esp.-iano 

cl Geneve, en Norvvicli (Anglujo. — S-ro P. 

Linares, Del. en Cordoba, en Paris.

* *

S-ro Szabonievlcz, Del. Mokvo, vojagas 

tra Berno, Bruselo, Hamburgo, Hunovcro, 
k — s-ro A. V. Lahure, Esp.-iano el
Leva!lois trapasis Liege kaj Kevin, sukcese 

Uzis la servojn du U. K. A. kaj kore dankas 

la Del. pro ilia akcepto ; libertempos en 

Dieppe. —S-ro H. Bolinghroke Mudie, prez.

de U. E. A. kun kelkaj Esp.-ianoj, vojagas 
tra \Vien, Budapest, Relgrad, Bosnio, uzante 
la servojn de U. E. A. - S-ro Rousseau, 
komitato de U. E. A. kun kelkaj Esp.-ianoj 

vojagas tra Tirol, Venezio, Verona, Milano, 
Gcn6ve.—Veturis al VVashingtonD-ro L. L. 
Zamenhof, S-roj Chave!, Rolle! de Elsie 

(Paris), DeCourt (La Picche), Mybs (Ham
burg), F-ino Julius (Braunsclnveig), S-roj 

Arnold, \Vicgelmann (Dresden), Postnikov 

(Pcterburho), \V. Mann (London), \Varden 
(Edinburg), Mi ss' Laurence (London), J.

I o i  « S i,C l ( ( ic n e v c ) ,  k .  a .

Esperantiaj Informoj
(PROKRASTITA)

Cela Centra Oficejo de U. E. A.
'Lastatempaj faritajoj.

Forsendo de OL Bulteno No 7. — Balotigo 
de distriktaj Delegitoj. — Preparo de U kon
gresaj laboroj. — Propagando por la kongreso. 
— Enpresigo de artikoloj pri U. E. A. en na
ciajn gazetojn. — Forsendo de konteltiroj. — 
Ekzamenado de la rondirantaj kajeroj kaj komi

sionaj kajeroj. - Statistiki de la servoj dum

4009. k. t. p.
Korespondaj©] ricevitaj dum junio: !&**; 

forsenditaj 1757, suma movado 8066 (en «Mgo 
>494, en aprilo 1747).

Bad-Godesberg (Rejnlando). — Lingvo 
internaci*, nepki projekto sed fakto I Per tiuj
ii paroloj oni povas karakterizi la Esperanto- 
movadon eble jam en multaj lokoj. Por konigi 
ekzemplon, akompanu nio tra U stratojn de la 
ârdenurbo kaj kuracloko Godesberg a/ Klido, 
nia « Rejna Espera nto-Kolonio ». Elirante el 1« 
Stacidomo, ni tuj ekvidas vojomonlrilon, kin 
gvidas nin al la proksima « Esp. Oficejo », en 
Bah n bo fsi rato. Jen estas la Ksp. Centro: ni 
povas legi la sfi Aoj n de « Godea », aĉeti la plej 
novajn esp. ĵ urnalo j n kaj tiuspecajn esperan- 
tajojn kaj ricevi informojn pri Ciuj sciindajoj, 
precipe pri ki peonion hoteloj, en kiuj oni paro
las Esp. sur la strato n,a salutas policano ri
markinta nian stelon, afable per « bonan tagon!», 
same gardisto en la « Kuracparko *, «kroven- 
distino ĉe la minerala fonto, kelnero Ce la kas
telruino « Godesburg ». t-ie la verda stelo indi
kas, ke nia lingvo jam trovis akcepton. Sur la 
fenestroj de kelkaj vendejoj ni legas I» vortojn 
« Oni parolas en Esperanto » ; Ia plej granda 

kafejo bavas la surskribon « Centra Kafejo »J 
interne ni trovas la Cefajn esp. jurnalon, foto

grafojn do « t «ode* » k. I. p., tiel ke ni sentas 
nin k vasari en esperantista tagoĉambro. A ui» A 
en la belega ĉirkaŭajo de Godesberg ni trovas 
esp. helpantojn. Per amucaj kunvenoj kaj 
ekskursoj la « Godea » agrabligas al ni la res
tadon. Resume : Per Esperanto ni guas agra
blan libertempon inter esperantistoj.
Ati taii kelkaj tagoj aperis granda gvidlibro 

pri Godesberg kun esp. parto; gi enhavas ses
nombrajn ,ilustrojn kaj.kelkajn multkolorajn 

bildojn. Tiun-ĉi belegan verkon ni sendas por

respondkuponoj. .
Ni kore invitas la su midea noj o «I o** ,>e*a

urbeto» Ia « Rejna Kspcranto-Kelonio
Godesberga Esperanto-Asocio « Godea »•

Genova (Italujo). — L i i  nombro de 1« lib
ianoj atinigis nun Hi. Imitinda rejculuto.

Grenoble iSud-Okc* Kr* ue njo)* — L» fc|i. 
Grupo de Grenoble eldonas novao *vidfo1tou je 
3.000 ekz. kaj universitatan gvidfolion.

/.La Internacia PalVoukurao* pri kiu tii pa
rolis en nia lasta n*, oka «os ne en 1910, kid ni 
erare diris, sed en 1911.

Paris (Franc.). — l-a nombro de la Esp.- 
ianoj atingas nun 143. — S-ro Ed. Privat faris 
ĉe la Sorbonne sukcesan paroladon pri IT. fi. 
kaj Esperantismo.

Saint-Etienne (Sud-Okc. Francujo). — 
Kreo de Esperantista Eksporto Oficejo. Lau laŭ- 

dinla iniciato de kelkaj esperantianoj, fandigos 

baldaŭ en Saint-Etienne (Francujo) Esperan
tista Eksportoficejo por la senpera vendado 

fremdujon de la tiel «atindaj kaj universe kona

taj specialaĵoj fabrikataj en la regiono meni, 
kiel : Rubando, veluro, pluso, punio el le Puy 

ĉaspafiloj, revolveroj, bicikloj kaj apartaj 
pecoj, teksiloj, silkaj essperantajoj, k. t. p.

Ni (re ĝojas pri la kreo de lia entrepreno kiu 

montros la taŭgecon de Esperanto, kaj U. E. A. 
laŭ komerca vidpunkto, kaj samtempe havigos 
al la gesamideanoj fia t indaj n Sparojn nur atin

geblajn per senpera apelado en la produkteja 

lando mem.

Por Ciuj informoj sin turni per duobla poŝt- 
karto al S-ro Peyraud, vic. del. U. E. A ., fii, 

rue de la Prefecture, Saint-Etienne.

Travers (Svisujo).— Ĉe sukcesa Eso. festo 
de la Esp.-istoj de la Kantono Neuchatel aran

gita de nia Del., S-ro Steele, S-ro II. Hodler, 
faris paroladon pri Esperantismo kaj U. E. A.

Rio-de-Janeiro (Braziljo). — Dum Ia 
3* Brazila Esp. Kongreso, nia Del., S-ro Fau- 

zercs faris plensukcesan paroladon pri U. E. A. 

La Brazila Kongreso esprimis la deziron, ke 

U. E. A. kiel eble plej disvastigu en Braziljo.

Siena (Italujo). — Okaze de la ĉcvalkuradoj 
en Siena, la Itala Esp. Federacio arangis sukce
san ekskurson al tiu urbo. La vizitantoj — su

fice multaj — estis tre kore akceptitaj. Okazis 

kunveno, kiu preskaŭ duobligis la nombron de 

la grupanoj. Lundon, gviditaj de i'Del. de U. 
E. A. kaj de la prezid. de Fgrupo la alvenintoj 

viziits la urbon. I)ank’al la klopodoj de la agema 
Del. kaj de la Prez. de Fgrupo, tiu ekskurso 

lasis al la partoprenintoj neforgeseblan memo
ron. (Daurigota).

Gazetaro
Tre multaj gazetoj enpresis nian artikolon 

pri la Kongreso. Ni ricevis plurajn centojn de 

ili; oni «lo facile komprenos, ke ni ue povos ilin 

ci ti. Ni dankas Ciujn Del., kiuj sukcese aŭ ne 
klopodis, por la enpreso de tiu artikolo. Pro la 
sukceso atingita de tiu sistemo, ni intencas ĝin 

kelkafoje uzi dum la jaro.

d e  E s p e r a n t o

ĉar la rolo de la Internacia Instituto de 
Esperanto ne Sajnis tre klara al la Estraro 
de Germana Esperanto Asocio, estis disku
tite pri tio enla lasta (V-a) Germana Espe

ra n t o-Kongreso en Augsburg kaj redaktite 

la sekvanta interkonsento : 
le La Instituto zorgos per konigi al siaj 

supergradaj diplomitoj, ke ili ne rajtas laŭ- 
leĝe uzi en Germanujo la titolon Profesoro 
de Esperanto » sed nur « Diplomierter 

Es pe ra n t o-Le hre r.
2*‘ La ekomena komitato de G. E. A. post 

ricevita klarigo, ke la celo kaj programo
tle la ekzamenoj <ie li n ternacia Justito de 
Esperanto estas esence malsamaj ol tiuj de 
la naciaj ekzamenoj, ne plu konsideras ek

zamenojn dela Instituto kiel kontrauajn al 

tiuj de la G. E. A.

% •

Dum la kongreso,kelkaj kandidatoj estis 

ekzamenataj. Ni publikigos iliajn nomojn 

post la plenumo de la 2-a parto (skriba) 
de Tekzaneno.

Kn lo j uzantaroj partoprenis : S-ro Ed. 
Privat, Prezidanto; S-ro H. Hodler, Ed. 
Stetller (Svisujo);S-ro Szabuniewiez (Mos

kvo); S-ro Gluck (Vieno); D-ro Stromboli 
(Genua); S-ro Davidov (Saratov);S-ro Bar- 

vir (Praha).

VARIETEA MONDO

Ĉelkunveno de T Varietea
Esperantista Ligo

l-a 31) Junio okazis en Berlino la (i-tiujare 
cefltunveno. Anstataŭ Ja malhelpita prezidanto 
U ĝisuuua sekretario prenas sur sin ia prezi
dantecon kaj salutas la Ĉeestantoj n en ia nomo
deV, K. L.

Al la l-a punkto de l tagordo la prezidanto 
donas resume la jar-kaj kasraporton. Laŭ ĝi la 
ligo flavas 200 membrojn, cl ili dekkvar emi

nentaj direktoroj. La lo Decembro 1009 oni 
starigis oficejon* kies estro eslas la generala 
sekretario S-ro Luise en fieipzig, Kurprinzs- 
trato ti HI. En multaj pii grandaj urboj de 
Ttuta kontinento oni elektis konsulojn, kiuj 
donas al la liganoj Ciajn informojn kaj helpon. 
En ol lokoj de Germanujo, Aŭstrujo, Francujo, 
Anglujo, Holandujo, Italujo, Husujo, Hispa
nujo kaj Ameriko ricevas ta membroj senpagan 
esperantan instruadon, ekz. en Duesseldorf,
B resi» u. Gera, Hannover, Leipzig, Wien, Zu
rich, Rotterdam, k. t. p. La nombro de tiaj ins

truejoj sencese estas ptî randŭpiUi. Kiei oncia
laj li**] P*Ogf»Min » kaj * Das 
Or??an » kaj la Esperantaj ««zetoj « Esperanto» 
kaj « Germana Esperanto edzeto
Iniciatite per la esperantaj prezenta toj de 

S-roj Karl kari kaj Kamilo Sckwarr, kelkaj 
membroj konsentis, ankaŭ arangi esperantajn 
prezentadojn. Por farigi tradukojn'ĉirkaŭ (JO 
diversnaciaj gesamideanoj estas je b dispono de 
V. K. L* l*ro tio cs4as eble, traduki ĉiun pre
zenton el ĉiu lingvo. Ki markinda estas la fekte», 
ke multaj artistoj dissendis esperante verkitajn 
reklamojn al direktoroj. Antaŭ nelonde oni fa- 
I iri ki gi s specialan sufion por la listanoj. Baldaŭ 
aperos ankaŭ «fido de V. K. L.v projektita de 
S-ro Karl Satmara. Ĉi-tiun atu** oci pendigos 
eo ĉiuj varieteaj, artistaj kafejoj kaj restora
cioj . . >

Rilate al la kasraporto b prezidanto proponas 
la bilancon, ekzamenitan kaj guate timitan de 
la du elektitaj revizantoj Petras kaj Moa Hasion. 
La liga havajo estas VH^SJĴ Markoj.
La ĉeestantoj iuteresplene auskultis la rapor

ton, kaj je iniciato de S-ro Bruno INirot oni 
esprimas al la estraro la kontenton kaj dankon.

Tial, ke U dua punkto de ( tagordo liama
niere estas finita, oni decida*, ke la elekto de j

Festraro okazos post la punkto : « Aliigo de la 
regularo ».

Pri Ia 4-a punkto « aliigo de Fregularo » pa
rolas la Cefsekretario, kiu klarigas la mankha- 
vccon de Fĝisnuna regularo, kreita tuj post la 

fondo de rtigo. La rapida evoluado de Fligo 

eslis tiam ne antaŭvidebla, tiel, ke la regularo 
nun estas nesufiĉa. S-ro Linse antaŭlegas Ia no

van regularan projekton, kiu detale estas disku

tata kaj aliigita, sed poste unuvoce alprenata, 

('.efaj aliigoj, estas : La estraro konsista el la 
prezidanto, la anstataŭanta prezidanto kaj el la 

estro de Fiiga oficejo. Ĉe la aligo al la ligo estas 

pageblaj 0.50 Sni. por enskribo kaj la liga 
signo. Por plifaciligi la organizadon en aliaj 

landoj, la estraro elektas naciajn vicprezidan

tojn. Por la Cefkunvenoj la transdonado de 
Tvoĉdonrajto al alia persono estas permesata.

3-a punkto : Elekto de Festraro. S-ro L. 

Grunwald proponas reelekton de Fĝisnuna es

traro, dirante, ke la jara raporto pri la ligo 
estas surprizinta lin, Car li ne kredis ebligebUj 
tiajn sukcesojn dum Ia mallonga tempo. Ci tio 

esus pruvo, ke la ĝisnuna estraro fervorege 

laboris. Oni konsentas Ia proponon kaj unuvoĉe 

alprenas ĝin. Laŭ decido la nova estrado estas 
jena : .

l-a Prezidanto : Kamillo Schwarz.

Vicprezidanto Karl Schvvarz.
Generala sekretario kaj estro de FOficejo O.

Linse.
En la nomo de Festraro S-ro Karl Schvvarz 

dankas al la membroj por la konfido, certigante, 

ke la estraro, kiel ĝis buo, ankaŭ estonte klopo
dos plenumi sian gravan taskon.

5-a Funkio. Karl Sch\varz proponas, atenti

gante je la baldaŭa finiĝo de Tsociela jaro pli- 

ma I k* ri gon de Fkotizajo. Novaj aliĝantoj mem
broj nur pagu por ci-tiu jaro la duonan kotiza- 

ĵon kian. ili samtempe patras ankan la kotizajon 
por la estonta jaro. Post longa diskuto oni unu

voce konsentas al e i tiu propono. Ĉi-tiu modo 
ek valoras jam en Ci-tiu jaro kaj estonte Ciujare 

post la l-a de Julio.
G-a punkto. Diversioj. La ambaŭ Ĉeestantaj 

reprezaotantoj de V. E. L. en Berlino, S-rino 
M. Babe kaje S-ro Socslmann petas doni la es

perantan instruadon en unu sola loko, sed ne en 

kafejo aŭ restoracio. Oui decidas, konsideri ĉi- 

tiu j n dezirojn.
Je Ffino de Fkunsido S-ro Karl Sclnvars aten

tigas pri la Esperanta prezentado, okazonta an
koraŭ Ia saman vesperon kaj por kiu la direkcio 

presigis la esperantajn programojn, plue pri In 

esperanta somera festo, okazon tii la 26-a de 

Junio.
Korege dankante al la Ceestantaro por la 

montrita intereso Ia prezidanto finas la kun

sidon.

Esperanta prezentado en la « Apollo 

Tlieater a en Berlino

La 20 junia 1910 certe restados en la me
moro de ('Berlinaj gesamideanoj, Car same 

kiel la samideanoj en Parizo, Haag kaj 
Rotterdam ili havis la plezuron ĉeesti al vera 

esperanta varieteprezentado, arangita de ia 

V. E. L. sub Ia direktado de S-ro Karl Schvvarz.
La vizitantaro de Fritita teatro ne malmulte 

estis mirigita, kiam ĝi Ce Fcnirejo de Fica t ro 

ricevis programon, tute presitan en lingvo, 

nekonata al ĝi. Sed germane verkita flugfolio, 
aldonita al Ciu programo baldaŭ klarigis al ĉiuj, 

ke la nekomprenata idiomo estas Esperanto, kies 
preferoj estis klarigitaj sur la sama folio, enha
vanta plue « La Espero ». Detala artikolo pri la 

celoj de V. E. L., kiun dorsflanke enhavis la 

programo baldaŭ katizis, ke ĉiu el la eble mil 
ĉeestantoj ekkonis la celon de Istiama vespero, 

nome la aranĝon de ̂  arielea Esperanta prezen

tado.
La programo mem komencigis per « Marso 

por bonveno de Ia Esperantanoj Ciuj artistoj 

portis la ligan emblemon, estis ornamintaj siajn 

aparatojn per grandaj verdaj steloj kaj parolis 
pri aŭ en Esperanto: Sinjoroj Schvvarz en la 

jam konata maniero demandis Ia publikon, Cu 

Esperantanoj eeestas, kaj el Ciuj anguloj oni 

laŭte respondis : « Certe, certe! » kaj petis :

« Parolu Esperante! » Tuj Carl Schvvarz salu
tis esperante Ia vizitantaron en b nonio de 
V. E. L., kaj anoncis kaj klarigis la parodion, 
dum kiu la familio Schvvarz dancis rusan dan
con, kantante esperante verkitan kanteton.

Posi ĉiu numero sekvis entuziasma apla fi
dado, kiu pligrandigis ankoraŭ,kiam la muziko 

ludis b himnon « Jji Espero ». Samtempe ape
ris sur transparenta en a iuj ilekso de la kurteno 
la vortoj « Koregan saluton sendas al Ia jpeĉe- 
estantaj Esperantanoj b Varieteaj Esperantaj 
Liganoj ». s
Mi certe ne dubas, ke multe da vizitantoj de 

F A poi o Teatro, ĝis nun skeptikemuloj aŭ indife
rentuloj anigos al nia movado.
Post la prezentado la Berlinaj gesamideanoj 

pasigis y la reston de F vespero ĝis longe post 

noktmezo en la rondo de rvari elcaj artismoj,
kiujn gloris S-ro palenladvokaU) S chi ti’ en b 
nomo de Fticrlina Esperanta Societo, dum S-ro 
Linse esprimis al la ludintoj katizinta j la sukce

son de 1’vespero, la jpJij sinceran dankon de Ia
V. E. L. L.

m i  magii mm  i
Konstante pligrandigas la nombro de la 

Urinoj korespondantaj I Aperante .konsta nte 

ankan plivigligas ĉe la esperantista komer
cistaro la deziro kaj la bezono utiligi Es
peranton por siaj negocoj — vendi al la 
esperantistoj en la tuta mondo siajn fabrik
aj oj n.

Sed ekzistas nur unu efika rimedo por 
proponi kaj rekomendi al la esperantistoj 
liuj komercajojn-tio estas energia anonca
do en la Esperanto gazetoj, dissendado de 
llugfoltoj, eldonado de katalogoj en Espe
ranto redaktitaj k. t. p. Reklamo havigas 
monon Tamen la plej iu uitaj komercistoj 
ofte ne povas uzi bonajn Esperanto-gaze
tojn,I.ĉar ili ne scias «rian praktikan gan 
ton, t ĉar prezo de anoncoj estas al ili ne 
konata, S. ĉar pro la malproksi ni eco de la 
landoj la interrilatoj inter la mendanto kaj 
la presanto de la anoncoj estas malfacilaj, 
4. ĉar ili ne scias, en kiaj sociaj klasoj la 

gazeto estas pleje legata.

Por faciligi tino taskon al la finnoj, kiuj 
deziras pligrandigi sian klientaron per 
anoncado k. L p. fondigis la Tutmonda Es
peranto Anoncekspedo celanta ankaŭ utili 
al la lula komercistaro esperantista.

Post mallonga tempo jam montrigis ne
cese plivastigi la laboron de la T. E. A.

Fondita la 4. IV. 1909. de S ro Theodor 

Anding en Berlin S. W. 48. la T. E. A. po

vis dank’ al la kunlaborado de S-ro Ernst 
Wichert malfermi unuan plenrajtan lilion 

en Charlottenburg (Leibnizstr. 25.). Per la 

mirinda institucio de la U. E. A. kiel Es

perantia Entrepreno la T. E. A. sukcesis 
trovi en multaj diverslandaj urboj pro

prajn fidindajn agentojn, kiuj volonte do
nos informojn pri ka j per la T. E. A.

Por faciligi la monaferojn la T. Ii. A. 

havas specialan konton ĉe la Ĉekbanko 
Esperantista Merlon Abbey, London S. W. 

Per tio la T. E. A. facile povas reguligi al

pagojn kuj elpagojn de ĉiuj landoj.
Sed ne sole pri anoncado kaj reklamado 

zorgas la T. E. A. ĝi sisteme arangis siajn 

militajn agadfakojn laŭ la jenaj sekcioj :
I'' Kolektado kaj presigo de anoncoj por 

ĉiuj esperantistaj kaj naciaj gazetoj, ĵur- 

naloj.

11« Multobligo, presigo kaj dissendado 

de reklam-Ilugfolioj ktp. en Esperanto kaj 
ĉiu ajn lingvo nacia.

Ille Tradukado de ĉiuspocaj verkoj el 
fremdaj lingvoj en Esperanton kaj el Es

peranto en ĉiun ajn nacian lingvon.

IV* Arango de specialaj paroladoj pri 
kaj en Esperanto kaj de Esperanto-kursoj.

Ve Turistaj, komercaj kaj sciencaj infor

moj pri ĉiu regiono ktp., gvidado de 
fremduloj lra urboj, muzeoj, fabrikoj ktp.

Vle Arango de Esperanto-ekspozicioj 

memstaraj kaj de partekspoziciaj ĉc gran
daj internaciaj ekspozicioj.

Vile Stenografia fiksigo de paroladoj pri 

kaj en Esperanto kaj laŭ diversaj naciaj 

lingvoj.
VIII'' Kontrakta solvendado de Espe- 

ranto-specialaĵoj ktp. en ĉiu ajn lando.

Ĉiutage la nombro de la mendoj kaj la 
ampleksu de la laboroj kreskas, tiel ke 
baldaŭ T. E. A. laŭbezone plimultigas la 

nombron de siaj fak-sekcioj. ĉiu esperan
tisto pro tio prompte ricevos la plenumon 

de siaj mendoj per la T. E. A.
Detalajn sciigojn volonte donos la centra 

oficejo de la Tutmonda Esperanto Anon- 
cekspedo.

'I’li. A.nijik(;.

(Berlin, S. W., 18.)

Espera n lia Paro lej o

Grava Alvoko al la Delegitoj.

1̂ propono pri enskribigo de la nomoj 
de la delegitoj de U. E. A. en la naciaj kaj 
internaciaj nacilingvaj adresaroj pri kiu 
mi jam parolis en titi ĉi gazeto estis akcep

tita kaj aplaŭdata de niaj anoj ĉe la Augs
burga Kongreso.

Jus venas okazo por ne nur alpreni tiun 

proponan sed por agi por ĝia celo.
La firmo C. Leuchs K0 en Nŭrnberg el

donos baldaŭ novan eldonon de sia fama 

tutmonda adresaro-Estas okazo por agi 

por tiu punkto, gravega por Ia propagan
do kaj praktikeco de nia Asocio. '
Mi pctasĉiujn Esperantianojnkaj precipe 

la delegitojn klopodi aŭ almenaŭ sendi 

skribaĵon al tiu firmo por turnigi gian 

atenton al nia afero kaj al la enskribigo de 

la ĉi supre diritaj nomoj.
Ni agu por la praktikeco, samasocianoj I

Renaud Richez,

(Del. Perunelz).
La hispanaj komercaj ĉambroj kaj

Esperanto.

Per cirkulero-letero iui demandis ĉiujn 
komercajn cambrojn de Hispanujo, cu ek
zistas en la koncerna loko #rupo esperan

tista kaj kian helpon donas la komerca 

ĉambro al la movado. Nur 16 komercaj 
ĉambroj respondis, unu el ili en Esperan
to, kiti u ĝi uzis. De la aliaj 6 raportas ke 
ili subtenas la inovadon simpatie aŭ en 
morala senco, 6 ke inhavas neniun rilaton 
al la ekzistantaj grupoj. La komerca Cam

bro de Jerez de la Frontera skribas ke lie 
ne ekzistas grupo, neniam estis kursoj. 

Malgracie la cambro estas preta helpi ĉiun 
klopodon celantan la disvastigon de la 
dirita lingvo. Tre interesa estas la letero 
de Navara, kie ankaŭ ne ekzistas ̂rupo. 
Tiu ĉi ĉambro ĉiam esias preta j>or apogi, 

sur sia kampo de agado, per la plej gran

da entuziasmo, kiun ajn inicialon kiu fa
voros la komercajn rilatojn. Lalingva unu
eco enki komerca vivo, mildigante la krut- 
aĵojn kaj malhelpojn kiu j la diversecon de 

lingvoj enhavas, certe alportus grandajn 

profitojn kaj facilajojn por la universala 
intersango. La prezidanto de la ĉambro 
tial promesas sian tutan personan kunhel

pon kaj tiun de la komerca Cambro por la 
atingo de tia laŭdinda entrepreno.

Espereble niaj hispanaj amikoj uzos tiun 
favoran sintenadon.

Kiu scias, ke maltaj angloj, francoj, ger
manoj llamas la opinion, ke ilia lingvo es
tos Ja estonta mondlingvo, ridetos legante 

la fierajn vortojn de la komerca ĉambro 

de Sevifla : « ĉi tiu komerca ĉambro dezi
ras ke oui akceptii la hispana» lingvon kiel 
internacian por la tutmondaj rilatoj, sek

vante tiel la iniciatou de gravaj komercaj 
societoj kaj la opinion de multa) aliaj 

sciencaj, kiuj diras ke Ia hispana lingvo 
estas la plej tauga lia rolo, ĉar ĝi havas Ia 
plej bonan esencajn kondicoj n kaj gi estas 
azata de multaj nacioj. Tamen ĉi tiu kor
poracio ne malestimas la celon de la ling

vo interoacia #.
Et tiuj raportoj oni vidas ke ankaŭ en 

Hispanujo same kiei en la plej multaj aliaj 
landoj la oficialaj riprezentantoj de la ko
mercistaro estas ankoraŭ dubemaj,ĉu Es
peranto havas estontecon; tial ĉinj fervo
raj esperantistoj devos klopodi por kon
vinki ia praktikajn Ironiojn pri la profito 
de Esperanto; ili povos tion speciale per Ia 
servoj de E. A. Mi esperas, ke post kel
kaj jaroj, kiam mi ripetos mian enketon, 
la rezultato estos |>li kontentiga ol nun. 
Hispanaj amikoj helpu por tio.

I>r. M.
sindiko de komerca cambro, 
Komerca Fakestro de U. E. A.

Pri la utileco de Esperanto kaj U. E. A.

Bonvolu permesi al mi, angla esperan
tisto, utiligi vian jurnalon, por ke nii dan

ku la Germanajn esperantistojn, kaj spe

ciale la delegitojn kaj membrojn de U. E. A. 
kiuj faris al mi tre grandajn servojn kiam 

mi vizitis Germanujan por esplori surloke 
la kondiĉojn sub kiuj la Germana laborista 

klaso laboras kaj vivadas. Neniu el nia 

partio konis la Germanan lingvon, Unu ja 
pensis ke li konis ĝin, almenaŭ parte. Sed, 

post kelkaj provoj malsukcesaj sin kom

prenigi per sia « Germana » (?), li forlasis 

ĝin, dirante naive. « Jeni ĉi tiuj Germa
noj ne komprenas sian propran lingvon !» 

Inter kvindek personoj, mi estis la sola 

esperantisto.Tamen, dank al Esperanto, la 
lingva malfacilajo tute ne ĝenis min, kaj 
estis tre malpligrandigita por nia partio. 

Nia vojaĝplano alkondukis nin al Berlin, 

Chemnitz, Leipsik, Frankfurt-s-M., Koeln, 

Dusseldorf, Elberfeld, Barmen kaj Essen. 

Bedaurinde, mi ne povis skribi sufice frue 
por havigi la servojn de U. E. A. en Ber

lin. En ciuj aliaj urboj cititaj; la delegitoj 

de U. E. A. tre kompleze arangis ke mi 
estu bone akceptata ĉe ĉiu stacidomo, kaj 

post la bonveno, almenaŭ unu esperantisto 
en ĉiu urbo sin metis tute je mia dispono 

tiel longe kiel mi restis en la urbo. Ne es
tas eble al mi Iro alte laudi la gentilecon. 

kaj absolutan sindonemeco!! de tiuj espe

rantistoj kiuj min renkontis. Ili helpis 
min, helpis la partion anglan, kaj helpis. 

Esperanton antaŭ ol mi forlasis Angligon, 

mi ne estis membro de U. E. A. Sed mi 
ricevis tiom da servoj de la delegitoj de 

U. E. A., ke tuj post la reveno hejmen mi 

aligis kaj helpis varbi aliajn membrojn. 
En letero, kiun mi skribis al Ia « Germana 

Esperantisto #mi citis nome tiujn al kiuj 

mi suldas specialajn dankojn, opiniante 

ke estas plibona propagando por U. E. A. 
priskribi giajn servojn en gazeto aparta 
anstataŭ en c Esperanto ». Ne necesas ke 

oni prediku al la konvinkito kiu legas 

<( Esperanto ».
Antaŭ ol nia partio foriris el Germanujo, 

ili volonte atestis la elpruvita!! utilecon de 

Esperanto, jene :

Kopio de letero
Mi, kune kun kelkaj amikoj, kies nomoj 

estas subskribitaj al tiu eĉ atesto, sentas 

ke ni ne povas forlasi Germanigon antaŭ 

ol esprimi, per vi, nian profundan senton 
de dankemeco al la Esperantistoj en tiu ĉi 

lando, pro la granda helpo kiun ili faris 

al ni en la daŭro de nia vizito. Ni volonte 

deziras atesti la utilecon de Esperanto kaj 

U. E. A., tial, ke fojon post fojo, vi S-ro 
Marklev, vin pruvis kapabla traduki 

kiujn demandojn, kaj la respondojn, kun 

mirinda facileco, kvankam vi estis paro

lanta al nekonataj personoj, kiujn vi ne

niam antaŭe renkontis, kaj kies nacian 

lingvon vi tute ne komprenis. Tamen, via 
komuna lingvo de Fespero ebligis, ke vi 

povas facile kunparoli, unu la alian kaj 

antaŭ ebligis al ni la ricevadon de multaj 

informoj, kiujn ni ne estas ricevintaj sen 

la helpo de Esperanto. Esperanto antaŭ 
helpis al ni kompreni kaj estimi la frate
con ekzistantan inter la Germanaj kaj 
Anglaj laboristoj.

Sekvas 36 subskriboj de la partoprenin
toj de tiu karavano.

E. MvaKijcv (Esp-iano Btirnlev).

Kien duni libertempo ?

Ferio! Ferio I Tiu sorca vorto havas 
grandegan influon al junaj kaj maljunaj. 

Ora libereco, tagoj kun senfina ĝuado, sun
brilo kaj arbaradon) entenigas en tiu sim

pla vorteto u ferio ». El la okuloj de 1’laci- 
ginto brilas novak̂vivvojo. Por kelkaj se
majnoj almenaa oni felice povas forgesi 
penon kaj klopodon de I'ĉiutaga vivo. ler

nejon kaj tiaspecajn laborojn. Oni povas 

kuri al kamparo, for el la mallargi! urbo, 

el la premanta klasejo, eksteren en la fre

gan reforti k igantan naturan aeron pleni
gitan per puraj elementoj. Sed kien devas 

iri la personoj, kiuj pro laboro kaj profe

sia okupado sentigas lacaj aŭ eĉ jam mal
sanaj je korpo kaj animo? Ni konsilas al 

la feliĉulo, viziti belan montaran pejzagon, 

trankvilan pacplenan Alpovalon. La gran

daj centroj de la turista kaj fremdula vi

vado, kie cianta bruego, veturila tintado, 
lautaj industrioj malebligas ripozon kuj 
trankvilon, ne taŭgas kiel feria restadejo. 
La vivplenaj banejoj, montaraj kaj aeraj 
kuracejoj multe vizitataj de fremduloj ebli

gas ja distingadon kaj societajn agrabla
jojn ; sed refresi gon kaj mallaci go n oni nur 
trovas en belega montara kaj arbara pej

zago. Tie oni per trankvila oportuno po
vas ĝuadi sian libertempon.
Bone konata kiri hejmeca restadejo estas 

la Emmenthal (valo de Emilie). La pejzago 

estas riĉa je s]«cciaiaj naturi)etajoj kaj tipa 

popolvivado. Suliĉe longa restado en tiu 
belega alta valo favore influas al korpo kaj 

animo. La ĉarmaj vilagoj, meze inter ar

barkovritaj montetoj kaj kisantaj sursttn- 

varmigataj herbejoj, vere invitas al longa 
restado. Klu ne .Satas la vivon en hotelo, 

kiu preferas «uplenajn promenadojn tra 

arbaro kaj montetoj, aii kiu amas la nelro- 
lacigan montgrimpadon, tiu starigu sian 

nesteton en iu bela angvio dcrEnimenthal.

Vico da moderne organizitaj boteloj akcep
tas fremdulojn je tre moderaj prezoj. Por 
lernantoj, kiuj beronas maluzigon, la In
ternacia Edukeja Instituto sur monteto 
apud La ligna ŭ estas ideala feria restadejo, 

kiun ni siiwr*re povas rekomendi al ĉiuj 
gepatroj. La malaltaj prezoj ebligas ankan 
al malpli rit aj familioj enlokigi siajn filojn 
lie por kelkaj semajnoj.
Esperu ni, ke la nuu ferio alportu por 

inuitaj la tiel necesan retroagon, por ke 
ili revenu al sia profesia laboro aii al sia 

lernejo kun pli da laboremo kaj plifortiki
gita sano.

Berno, ra julio 19/0.
i. Somi», Esperantio.

Grava Avizo
P r o  p r e s e j a  a k c i d e n t o  l a  

n u n a  N" n e  p o v i s  a p e r i  p li  
fru e . N i p e t a s  p a r d o n o n  de 

n ia j  le g a n t o j  p r o  t iu  n e v o la  

p r o k r a s t o .  L a  p r o k s i m a  N" 

a p e r o s  r e g u l e  la  20"" d e  s e p 
te m b r o .

REKLAMO
TARIFO

Unu pago , 
Unu kolono 
1/2 - 
1 / 4  -

3 240 
40 
20 
IO

t/8 kolono 
i/ / 6 — 
i/a4 —

£5

2.50
1.75

Rabato da io o/„ por 3 reklamoj, a5 o/o 
por ia reklamoj; 5o o/o por s4 reklamoj. 
Nenia alia rabato aŭ preso konsentata.
Sin turni al la Administrejo, IO, rue ile la 

Bourse, deneve (Svisujo) aŭ al la ĝene
ralaj agentoj : G. Warnicr, 15, rue Mont

illa i tre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 
rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. Browne,WellIngton St.,Strand, Lon
don (Anglujo); Germana Esperanto-Librejo, 
Stervvarte, Leipzig (Germanujo); Librejo 
Saharoj Tverskaja 29, Moskvo (Rusujo).

ANONCETOJ
TARIFO

KonespoNDADo. — Unu enskribigo § 0.50
(fr. 0.75).

PI = postkortoj illnstritaj; L — teleroj; 
PM = poŝtmarkoj.

P e to j  &  P r o p o n o j ;  K o m e rc a j r e k la m o j.  —  

Unu linio 4-0 literoj : £ 0.15 [fr. 0.40).
Por ciuj anoncetoj, rabato da IO <>/« por 

3 enpresoj, 25 % por 72 enpresoj, 50 ®/« por 
24 enpresoj.

Niaj abonantoj rajta» unu enskribilon por 
korespondado aii iZuliman anonceton senpage,

NOTO. — Ĉia anonceto estos sendata, 
antaŭ la 5" kaj 20« de ĉiu monato, al nia 
Administrejo, al la lokaj Agentoj aii Espe- 
ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

Koresponaado

Mero»  Y Vici ciu* ki. (Germanujo). — S-ro F. 
Sclivvartz, PI.

PALAFAU/iKLL (Geioaa, Hispanujo). — S-ro 
PeU-o liai, P. I. L. P. M.

Cono* (Nord-Fraoetijo). _ S-ro Leŭt-lo M«.n- 

ney-Novo, P. I. (precipu kun Sud-Amerikaaoj, 
Azianoj, Afrikanoj, Grekoj, Turkoj).

Piubram (Bobcmujo, Aŭstrio). — S-ro Lari 
Zeka Studento P. I. M.

Barcelona (Hispanujo). — S-ro Andres Pa
dro, Calle iie Pedro IV, '291, P. I.

K' Bolton (Lane, Auglujo). _ S-ro i. Birt- 
wislle, ti. Rigli/ Lane, Bradsliavv, P. I. L.
Amsterda* (Holando). — S-oj ; G. G. van 

Sleenivijk, Rosengradit, 182; C. Van Swoi, 
Pieter Vlamingstreet, Si ; G. Otie, Schoolaan, 
36, Watergrafsmeer apud Amsterdamo P. I.

Zaragoza (Hispanujo). — F-ino Maria Molins; 
pazeo de Poroplena, 3, dup.-pral., P. I.

Lauran (̂lesvigo, Germanujo).-S-ro Anli.
Lachmann, Nicolajstr., J), P. I, I». M.

Barcelona (Hispanujo). — S-ro A. Torni;, 
Str. Maldonado, 21, P. I. L.

Sin I1 elii; de Gui.voi.s (Hispanujo), — S»ro 
Narciso Soler, Str. Gaian», 2'j, P. I.

Valencio (Hispanujo), — F-inoj Auroro Yan- 
*f«ias kaj Soledad! t Vangoan, Oranta vojo de 
Orvault*, letra L, P. I.
Sr-lxnji* (Usono). — S-ro Stojan, J. Keti- 

poff, P. I.

Venenaj (Rtistijo). — S-ro N. Fern, L.P.P.M. 
Sobkslav (Hohemujo, Austrujo). — S-ro 

Frsnt Pcrkous, P. I. I*. M.

Rio-de-Janeiro (Brazililjo). — S-ro Leandro 

Goes, 7, de Setcodu-o, 193 .(kun Pariza sam
ario pri okultismo).

Pleven (Bnl̂ rujo). — S-ro Simeon K. Bar- 
daroff, Str. VaroSa, P. 1. L. /

Hm «ellui (Uelgi»jo). — S-ro Alb. Amm-
niacker, 124, Bd du Ilainaut, P. I. (P. M. «ur
ta MidHanlui). v ,

lie* a» tni r (Rmi innaj o). — S-roj «. H. < .ki
ncse u, Str. Toomnei (fotografajoj) kaj Teodor 

Stefanescu, Lahoratul de medicina cxpprimen
ta! a, P. I.

Voroneĵ (Rusujo). — S-ro V. Sera tel. e nko,
n. l. m.

\Vasjiingj‘on D. e. (Usono). — S-ro B. C. 
Saunders, iti»}, tliind Street., P. I.
Gjuio*u {Hispanujo). — S-ro J, OUer, Stralo

Barcelona, l.‘i 

QuEOQUJivui£ (Manche, Francujo). — S-roj 
A. Leraj, P. Marcius kaj F. Kauzata, ‘J» regi
mento Iafaatfria, 44* nuleco, P. I. L. («ur kun
nefrancoj).

M. Ostra u (Moravio, Aŭstrio). — F-ino Anna 
Esterak, instrumtfilino P. I.
Bluroza Ce Rtchmiuhjrk (Bohemujo, Aus

trio). — S-ro Krant. Bachmann, lernejestro,PI.

Chica o o (HI, Usono). — S-ro I. VVieezor- 
kiewicz, 1334 W. Wekster Ave.

Barcelona (Hispanujo). —S-ro Pedro Agutio, 
komerciŝ., Str. Proviza, 135 (nur kan Vinoj, 
japanoj kaj matiroj) P. I.

Go*nov* (Respubiko Argentino), — S-ro 
Pilades Ricci, Rivadavia a*, P,M. P.l. (prefere 
kun sla Ui I liidoj).

Goto zto {Literale, Aŭstrio). — S-ro Hoenig 
Arrivo, 16, Riva Piazzaj, PI.
Aliecas»{Germanujo), — S-ro II,Spaliran, 

Fmehliag*tr., 2ti P L PM,
La llocuu-si.a-Vo* {Vende*, Kranru-jo). —

S-ro (iiraudon, rue Heausejour (kun alilandanoj 
pri ata t enui likaj temoj).

nouLor.NE-sim-MKR (Francujo).— S-ro Victor 
Haignê , «Uei naciaj traiâ r̂toj, ru£ ju 
Alfali ia-a-Vapeur, P. i.
Zaragoza (Hispanujo). — F-ino Maria Mo

li'18) Paseo de Pandona, ̂  dati- pra!. P. I.



ESPERANTO

r o t o j  l s . a j  P r o p o n o j

OFICO. — Tataro dudekjara, serĉas oficon 

ie ajn; scias rusan, tataran, turkan ka j ioni 
Esp. Oni adresu: S-ro S. J. Chelebi, Kadi-esk. 

ui 27, Sifiiferopol (Kusujo).

DKNTKUft ASISTO Germana dez. koresp. 

kun japanaj kaj aliaj orientlandaj kolegoj : S-ro

II. Fcprder, Hofsjchenstr., 81-1, Breslau (Germa
nujo).

POŜTMARKOJ. — Kiu sendos al mi 50-75-
100 malsamajn PM. de unu sola lando ricevos 
saman kvanton de malsimilaj francaj PM. kaj 

plue .“>0-75-100 malsimilajn PM. de aliaj landoj. 

S-ro Millet, 'i-i, rue de Torcy. Le Creusot (Fran

c-)-______________________________________

JUiNA ANGLA STUDENTINO. — Edinburga 

Universitato, deziras loĝi dum Aŭgusto, en aŭ 
apud Parizo, kun Franca familio, havanta IS, 

\\) jarajn filinon, por praktiki Francan lingvon. 
Adresu, S-ino S. Ii. VVright, del. U. E. A. Ncw- 

castle, li, Ox(ord lce. Gatesbead, Anglujo.

KORESPONDO. — La Esp. Grupo deziras
intersan̂!’ ii. postkartojn (markoj sur bildflanko) 

kaj petas de gesamideanoj ĉiuspecajn Esp. ga

zetojn. C iam kaj tuj respondos. Oni Cion jene 

adresu: S-ro Sclnvarz, Schcenaustrasse n0 8. 

Thun, Svisujo).

KIE AJN serrata ofico kiel litermetisto (sim

pla manlaboro) de persono sufice konanta la 
lingvojn: Esp., fr., germ., angla, it., bjsp. 

Skribi kun detalaj informoj al S-ro Elbers, Lej

don (Nederlando).

KUN ESPERANTISTOJ en Holando, limujo, 

Japanujo kaj Rusujo dez. korespondi S-ro W. 

T. Crosoley, 11)7, Undercliffe St. Bradford (An

glujo); Ciam respondas.

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ.

— Thos. Cook kaj Son plezure sciigas ke ili jam 

faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 

okazos 17an ĝis 24an Januaro 1911, cn Cham- 
pery (Svisujo). Îa programo enhavas plenan 

informojn pri la tagaj sportoj kaj la vesperaj 

distra joj, ankaŭ pri logado, kaj la voj agara ngoj 
de Ia Cefaj urboj cn Europo. Postulu ekzemple

rojn ĉe THOS, COOK kaj SON, Cefoficejo. — 

LUDGATE CIRCUS, LONDON.

POŜVORTARO. —- Tre interesa libro por
hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhava? pli ol IO.(KJO radikojn. 

Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 

S. Sebastian (Hispanujo). ____________

LERNANTOJ bezonantaj ripozon kaj f̂orti
kigon trovas plej bonan kaj plej malkaran res
tadejon cn la feria hejmo I nsi i lu to Lang unii. 
Kantono Berno.Plej zorge organizita domo.Ekste
rordinare saniga loko. La k tkuracado, instruado 
laŭdezira de Esperanto. Pluaj informoj per la Di
rekcio aŭ per J. Schmid, Esperantio, Bero, 
Svisujo. __________________________

LA ESPERANTA INSTRUISTO, «iumonata.

— Utila por alilanduloj, kiuj samtempe akiras 
la Esp. kaj anglan lingvojn. Specimeno : 8 Sd. 

Jarabono : 75 Sd. Oui akceptas p.-markojn, 

k. t. [>. Administrejo : 135, Sellincourt Rd., 

Londono S. W. Anglujo.___________________

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 

gereedscharhandel, Nieuvve Markt, li, Rotter
dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 

kaj mafinoj por bu Cis toj.

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. — Firmo

havanta urbcentran koforon kaj vojagiston vi
zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Rcvcrley and Co, 

Manehester.__________________________

PENSIONO. — Ĝenevo (Svisujo), Villa Ies 

Melezes, 17, chemi» (Ies Chenes. Pensiono por 
fratulinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 
vivado.. Prospekto Esperanta Ce la direktorino. 

Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

P̂ARMONO 4%. — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langestrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de Ifama Geneva lago 
(France,  Esperante, germane, angle). Adr. : 
Sro Vittel, prof. « La Veanella ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ
P610* ____________________________

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 

al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

cujo.
Proponas ankaŭ deponejon por industriajoj 

aŭ komercaĵoj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 

Bonnand, Lyon, Francujo.

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, 15.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

PLUMBISTOJ. — S-ro J. Forrestier, 29, 

Bank st. Aberfeldy (Skotlando) dez. koresp. 

kun sammetiistoj pri iliaj metodoj.

RUSO serĉas oficon Ce iu ajn oficejo. Konas 

rusan lingvon kaj Esperanton, iom la francan 

kaj germanan. Skribas madine. Havas ateston. 

Adresu al S-ro S. Sosnovski, cjucue d’Arve, che- 

min de FA ire, campagne Gcetz, 5, Acacias, Ge

neve (Svisujo).

K o m o r e ^ ]  r o U J a m o j

Ĉ A M P A N O  E S P E R A N T O
Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 

panvino de la firmo Gustave I verne! Ce Ay- 
Champagne, Francujo, speciale ta ŭ gas por Espe

rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.
Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito ; 

Fr. 2.75, 3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 

ĉe Ay.
Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 

al :
S-ro VVILLERMOZ, U.E.A., No 19-44.94.1
generala reprezentanto por la tutmonda Espe

rantujo.
Oui petas pri fidindaj subageutoj.

Onoi Lunel, Nice, France.

CITROJ

xMAX AMRERGER. — Munkeno, Mullcrstr. 
8. Rega Bavara kortegliveranto. Konstruejo 
por Ciuspecaj majstre mallaborata j citroj; 
kon cer t-e i t roj kun plej forta tono kaj mond
konata plej facila ludebleco kaj kantemeco. La 
plej belaj citroj de la estanteco. Majstraj gi
taroj, liutoj mandolinoj, violonoj, tenejo de 
mem Spi n i taj dan remaj kordoj.

Illustrita katalogo senpage kaj afrankite rice
vebla.
Oni korespondas Esperante!

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71, 

rue Monge (apud rue Lacepede). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj Austerlitz-Lyon- 
Montparnasse kaj Sportoĝardeno Sorbonne- 

Luxembourg?a gardeno. Cambroj de 0,80 Sni. 

gisSm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Beldonejo 
Esperanto Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante Ia vorton Esperanto, 

Sm* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 KSPER. POŜTKARTOJ diversaj Sm. 
4.50 (100, 3 Sm.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA K O R E S- 

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 

bildo de uia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 

50 ekz. Sni. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 

ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn ĉiunaciajn, transpagilojn kaj Esp- 

ĉckojn. Germana Esperanto-Librejo, Stern- 
warte 40, Îeipzig, Germanujo.

La Administranto fGĉrantJ: Michaud
Laborista Kooperativa Presejo, 5 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

BORDEAl X-Vl.\'OJ

Fimo Emile LAMY,
HORDEA UX (Franclando)

V in o j ok T a b lo . Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo aŭ duonbarelo.

V i n o j  M a l j u n a j . — Rugflj kaj Blankaj, per 
barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 

kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — A Ikoholoj— (kampanoj.
Sin turni al S'*') Arnoux, sola agento, li, 

strato Cha!igny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj laŭ peto. Oni korespondas Espe

rante.

okazo ne prfilerlasim la!
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun Ia portreto de D ro Zamenhof, sur

forta papero)

po i § por 250 ekzempleroj

(anstataŭ 100), afrankite
Rekomendinda propajanddo por niaj Delegitoj

kaj mem broj

worishofen
A k v o  k a j  M o n t a e r o k u r a c o j

(Metodo Kneipp)

Aero-, suno kaj elektro banoj. Somero, kaj 

vintrosezono; 629 ni. s. I. m. KLIMATO SUB
ALPA. Logejo kaj flegado je Ciuj bezonoj, cn 
sanatorio, institutoj,hoteloj, pensionoj kaj vilaoj. 

2 horoj de Mŭnchen-Augsburg. Nombro de 

fremduloj cii 1909 : 9311 personoj. Prospektoj 
kaj informoj per la KURVEREIN.

PROPAGANDAJ FOTOGRAFAJN
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la poŝtkartoj kaj fotografajoj de Ia 

Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista 

Gruparo Berlina.

IGO poŝtkartoj kostas .... 1.70 Sm.

JO fotografajoj ('lOsur 30 c"‘) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, B e k l i n ,  N w . 

87, Levetro\vstr. 23.

SA N E C O  estas trezoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : 6, rue du 
Ilelder, Paris.

J U S  A P E R I S
L A D E V O

Parolado adresita 

al la sinjorinoj de Genevo ka j de La Tizano

de

Ernest NAVILLE 

tradukiia de Rene de SAUSSURE 

152 pagoj kun portreto de Taŭtoro

Prezo : 80 Sd.

* »

La ConsiruGiion t o p n e  des mois
EN E SP E R A N T O

Reponsc a des criliijucs, suivie de proposilions 

a l’Academie Esperantiste 

par A NTI DO 

pafiloj. — Prezo : 65 Sd.

• »

La logika nazo iie Vortfarado
EN E S P E R A N T O

Kaperanta rezumo de la Franclingva verko 

12 pagoj. — Prezo : IO Sd.

MENDEBLAJ DE

Universala Esperantia Librejo
IO, rue de la Bourse, Genĉve

(Suisse)

R U  U R  I^O IiE K TISTO J

Posi kelkuj jaroj, arundan rataron havos 
la piona kolekto de la gazeto.

J E J S P E f l A l M T O

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
duni gi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.

La luta Kolekto (75 n» j), afrankite 4 
Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 

Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj antan I Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

P AIiTW EGU S HOTELO 
I\- lli. INTERNACIA

li, rue Rachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 ĉambroj. I re moderaj prezoj.

Svisa mastro.
- Oni parolas Esperante.

Granda Marko

“ V ille  de P aris  ”

I N K O J  M I E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Rue Amelot, P A R M I

HOTELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de l’()pera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spokon. Man sprichi Deutsch. 
Se nabla Espanol.

««

Pri tio petu 

la senpagan

ilustritan pre
zaron de Hagoj 

Esperantaj kaj ( 
divcrnaciaj al 

la Firmo

Ouzon, 52, rue de Paris Charenton, 

(Seine), France.

Libertempo
agrabla, malkara, inter samideanoj en la plej 

bela regiono de la Rejna valo

per Esperanto
Car ekzistas esperantistaj pcnsionhoteloj, maga

zenoj, konsuloj, policanoj, kafejo,k. t. p . 

mallonge perfekta Esp. organizacio.

en Godesberg a/Rhein
la Rejna Esperanto-Kolonio I 

Beleta ̂ardenurbo kaj kuracloko apud Ko

lonjo. La aperinta gvidlibreto germane kaj es

perante estas havebla por unu respondui|>ono 

de la Delegito de U. E. A.
Informpetojn adresu, aldonante respond- ku

ponon al T u e o d . OSTER, Oei. de U. E. A., 
Godesberg.

Studo per Ludo, bonega esp. kartludo 

(vidu Revuo, majo 1910). Prezo afr. 0.70 Sm. 
Mendu kunsendante la monon al la Del. de 

U. E. A.

.-j * • . . 

fie **/■ fosejo/

I  \ *  t Ani *  i
V 4 • 23-5-r^ATOoe L E P A hT E - 23  j

^  -j Me nao -j r t l C J  , | 

< R ip a ro  1 {Fronctarxlo)
€ * ' I Ti l/ I 1 I

Ce la firmo Roncali logas Es-OF. ka j Vicdel.
de U. E. A.

P L I  M A L K A R E  O L  I E  A J N
Senpera Vendado de la Regionaj 

Produktoj

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
5S, Rue Mnlatiere,  5<S’

S A I N T  -  E T I E 3 \ T J \ T E  ( r r a  n n i  Jo)

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punto de 
Le Puy. .

(̂aspafiloj, revolveroj, Askaptiloj, sportiloj — 

Biciklctajoj, biciklctoj — Teksiloj — Kudroma

ninoj— Pormetia tra ndla ro — Perfektigitaj 

vinkulturaj mafinoj : pumpiloj kaj vinbcrprc-
miloj. ' ;

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, sk.irp .j, kra- 
vatoj (speciala katalogo). — Silka poi ti elo de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro digestiga Esperan- 
tine. t" ; */.

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sin turni al li 
Esp. Pasportoficejo per postkorto kun pagita 

respondo au sendante renkon dk uponon.

Campano por Samideanoj
FRANCA VINO

Speciala Marko por Esperantistoj
Verda Etiketo, Blanka Etiketo

L. H U R I N O W I C Z
en WASSY (Hte-Marne) Franclando

Agentoj kun bonegaj referencoj estas dezi
rataj en Ciuj landaj.

GRAVA AVIZO!.
Gesamideanoj,

Jen alvenas la Jubileo. Por ĝin festi, j 

ĉiuj, ciuj, ornamu viajn fenestrojn per 
esperantista Hago.

Bad ReichenhaH
La perlo de Ia germana j alpoj, mondfama 
salakvo-banloko, klimata kuracloko. 
Plej grandaj pneŭmataj Cambroj kaj in- 
halacejoj de la momio. Jara vizitado : pli 
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj, astmo, emfizemo,a kormalsa
noj, vin nse kso, skrofolo, rajtilo artrito, 
reumatismo, resanigado. Riĉenhava 
amuzprogramo. <i">6 kilometroj zorge 
bonstataj promenadvojoj en la tutan Car
melan Cirka fia jon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista Grupo Bad 
Rcicficnhall.

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO“ GASSE ”
(8* j**»ro).

kun ore skribita vorto "  ESPERANTO ” (d6pos6e-registrita).

REKONIGILO I PROPAGANDILO !

Pingloj, broĉoj, kravataj pingletoj : I: Fr. O 75.

IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekoni, 

(densigiloj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 

IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.
Konto kun Cekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla post- 

karta mandalo al Sinjoro E m i l o  G a s s e , 55, rue 

Fred. Bellangcr, II a v u o ,  Francujo, aŭ al sublcne- 

joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoon Voudelstr. 
Antverpeno. Britujo : Esp. OficejoLiverpool. Ger

manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanu jo : Ma
nuel Fuentes Bidebarrieta, Bilbao. Rusujo: Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 38. Moskvo.

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Kotizajo

2 dolaroj (4 §)

Membroj havas 
la jenajn 

proti tojn :

R icevi in form ojn  
et ĉiu j landoj

Konatigi antaŭ ol 
forveturi 
eksterlanden

C H A R T E R E D  A-D - 1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
konfrati afrankpago

(senpage al Ia skeptikuloj)

Adresu leterojn kaj 
m onon al

S e k re ta r io  de C. C . C.

Korespondi cn fremdaj 

lingvoj

In tersan#  revuojn , poŝt

kartoj n, post m arkoj n

fo tografajojon, p lan  tajoj n 

insektojn, k. t. p.

M i s t i k e ,  Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aligi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu Ia tenion pri kiu vi deziras 
korespondi. —  4. Sendu Ia kotizajon (4 «S) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nonio estos enskribata 
kaj vi ricevos Ciujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Trotter kun la plena listo de rnembroj.

L IN G V O  IN T E R N A C IA
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ĉiu monato

LA PLEJ MALNOVA EL ĈIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ

 ̂. [fondita en 1895
L a  p le j  e n h a v o r i ĉ a l  L a  p le j  m a l k a r a !

pa£°J
da dense presita teksto en plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

fr. (2 §)

abonprezo por

UNU JARO

E n  m o n a t o  s e p t e m b r o  a p e r o s  la

OFICIALA DOKUMENTARO
P R I  L A  I '  K O N G R E S O  D E  U. E. A.

Enhavo : Protokoloj de la Kunvenoj. — Rezolucioj. — Paroladoj. — Kolekto de ĉiuj 
raportoj-
Ĉirkaŭ cent pagoj de loksio I Neseca al ĉiuj Esperantianoj, speciale Delegitoj, Konsuloj, k. a

Prezo : 0 ,50  <§ (Afrankite)

Ricevebla de UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)
AVIZO. - ( ̂ar la nombro de la presotaj ekz. estas limigota, oni estas petata tuj mendi. La 

volumo estos sendata meze de septombro.

por lum kuracado  
por m alsanoj de T to ro  
kaj de 1’ nervoj.

i
i

vormals : KOTES KHEUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenŝtrasse BERLIN NW. 6 1'clcĵono III, 3 1 85
S e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kiui elektrodoj ile 

karbo, fero, hidrargo. I.umo de Roent
gen. Radiado d'Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reŭmatismo, ncŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ 
R oen tgen

Prospekto Iau deziro

S ekc io  p o r  m a ls a n o j de Pkoro  k a j de PnervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
burgonoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B a d  N auhe im

k u r a c a d o  a  ivi b u  l a  n t e .  [)u kuracistoj Direktoro : 
O N I p a r o l a s  e s p e r a n t e .  ------- -̂- ---i Or. B R E IG E R

STE

Interesega apero en la  esperanta literaturo !
GHA VKO A POR LA KOMERCISTARO !

DUOBLA LIBROTENADO « MONDSISTEMO »
c l o  33- W  U C H E R

I ‘rczo 1,25 Sin. neafrankita. Havebla de Bigalke & Moh\vinJtel, 
Schlechnitzstr. G, Bromberg (German.).

SO

Jara sukceso!
OSIJEKA VIZAGPOMADO KAJ

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forigas ŝprucmakulojn, kaj cian malpurajon de Ivizaĝo

Malfalsa sole nur* en la Salvato? apoteko

J.-C. (Kroatujo)
\ vazeto da osijeka viza£po*nado kostas po 70 heleroj kaj po I 

Krono (I Krono = 100Ii. = Vi spesdekoj); I peco da Salvator-sapo 
I K. Unu vazeto da manSmiraĵo I K. 20 h. Lyona pudro, malaranda 
skii tolo I K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne havas doma
gaj n konsista joj n kaj tutege respondas al Ia regularo de la alta re
gistaro.

ii
K I  A U  E S T A S  U Z O T A  f4U R

IVI I RAN DA-K R E  IVIO ” ?
Car Miranda-Kremo estas perfekte nedomnĝa, ĉar per « Mi- 

J randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda- 
•» Kreino forigas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 
| ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi

randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda, 
pudro » (trikolora) I K. unu peco da « Miranda n sapo 70 h

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. DIENEŜ, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
poŝlpaĝo tuj efektivigas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes eslas ankaŭ en la lingvo 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 
lingvoj kaj la magyara.

Lii korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z I L O
kostas

I po 1.92 §
3.30

o — 4.12 afrankite

Viriii lti antauajn anoncojn ni la gazeto.

John B YH LIGER, H E D E M O R A  (Svedujo)

JUS APERIS

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 23 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rne de. la Bourse, GENEVE (Svisujo)

Friedrich Ader, Dresden
ZA UKSI* ASSE 155, HANSAHAUS

E s p e r a n t i s t a  E l d o n e jo  : E s p e r a n t is t a  L ib r e jo  

E s p e r a n t is t a  P rese jo  : A r t is t a  P rese jo

Atentu ! La men
dojn ini nur povas 
plenumi kontraŭ an- 
taŭscndo au pasro- 
sarĝo de la niono .le 
a rita u pago ini petas 
aldoni 7) o/,, de la su
mo por iniaj sen ti
kos! oj.

Laŭmetoda, detala Lernolibro de Esperanto, verkita
de Karl Schonherr, intruisto. 7* eldono. . . . . .  

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kaj en 
Esperanton tradukita de rektoro Wilh. Velten kaj U.
Richtcf. Brodurita £ 1.2*) bele bindita........................

Malgranda kantareto (kun notoj).............................
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita

de rektoro \Vilh. Velten...........................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. 100 ekz. . . .  i ........................

S 0.88

I.OO
0.25

Universala Esperantia Librejo
i o ,  rue de la Bourse, GENEVE (Suisse)

Vendas ciujn eldonajojn de U. E. A. kaj ciujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, ĝiaj servoj kaj la maniero 
ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ciuj membroj. Prezo: 0,30 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 
0,36 Sm.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 
(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 15 % por ĉiu mendo de pli ol 

100 ekz.
Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sni. 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sin. ^

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sni.
Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aii kupono da 0,10 Sm. Kolekto po 5 0.25.

Universala Esperanto-Asocio, ĝia celo, ĝia organizo, ĝiaj praktikaj servoj, ĝia signifo.
Propaganda broŝurcto. Prezo, IO ekz. :.0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).
Universala Esperanto-Asocio. Enkondŭko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa

gandistoj.
Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.
Prezo, IO ekz.: 0,20 Sni.

AVIZOJ : ĉiuj mendoj estu sendataj al Universala Esperantia Librejo, IO, rue 
de la Bourse, Geneve (Svisujo).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj. Ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj, kiuj 
deziras rekomendigi sian mendaĵon, aldonu 0,10 Sm.


